
Deputat Elman Məmmədov 
bildirdi ki, sülhməramlılar 
gəldiyi gündən 
erməniməramlılıqla məşğuldur: 
“Bunlar Azərbaycan qanunlarını 
pozmaqla ancaq ziyanımıza 
işləyiblər. Bu hərbi kontingent 
gələn gündən 30 ildən artıq kök 
salmış separatçılarla, ərazidə 
hələ də qalmaqda davam edən 
Ermənistan dövlətinə məxsus hərbi 
birləşmələrlə, cinayətkarlarla, 
terrorçularla əməkdaşlıq edib.

ÜÇ ƏSRİN QƏZETİ
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SƏHIFƏ 7-də

SƏHIFƏ 15-də

Son illər Azərbaycan 
narı əsasən Rusiya 
və Ukraynaya ixrac 
edilir. Logistikadakı 
problemlər, alıcılıq 
qabiliyyətinin aşağı 
düşməsi nəticəsində 
həmin ölkələrə 
ixrac xeyli azalıb. 
Ekspertlər hesab 
edirlər ki, yaranmış 
vəziyyətdə narımız 
üçün yeni  
bazarlar axtarıl-
malıdır. 

100 illiyi qeyd edilən 
SSRİ Xalq artisti 
Şövkət Ələkbərova 
yaddaşlarda gözəl 
insan və nəhəng 
sənətkar kimi  
qalıb. O, öz 
səsi, nəfəsi, 
özünəməxsus 
ifalarıyla Azərbaycan 
musiqisinə, 
mədəniyyətinə 
öz adını böyük 
hərflərlə yazdır-
mağı bacarıb.

İXRAC AZALDI, 
YERLİ BAZARDA 
QİYMƏT UCUZLAŞDI 

MƏXMƏRİ 
SƏSLİ  
KÜBAR SİMA 

Səhifə 3-də Səhifə 12-də Səhifə 14-də

Revanş 
arzusundan 
doğan silahlanma 

“Türkəçarə 
ilə müalicəsi 
yoxdur”

Tez-tez 
dəyişən 
qaydalar 

Gözdən, 
könüldən 
uzaq ünvan

Prezident İlham Əliyev, birinci 
xanım Mehriban Əliyeva və 
qızları Leyla Əliyeva Heydər 
Əliyev Fondu tərəfindən Şəki Xan 
məscidi kompleksində aparılmış 
bərpa işləri ilə tanış olublar. 
Prezidentin köməkçisi Anar 
Ələkbərov kompleksdə aparılmış 
bərpa işləri barədə məlumat 
verib. Bildirilib ki, kompleks 
əsaslı bərpa işlərindən sonra 
istifadəyə verilib.

Tarixi Şəki Xan məscidində 
bərpa işləri 2021-ci ilin may 
ayından etibarən Heydər 
Əliyev Fondu tərəfindən 
həyata keçirilib. Heydər Əliyev 
Fondu bərpa işləri ilə yanaşı, 
qazıntılar zamanı aşkar olunan 
və Şəki xanı nəslinə aid 
olduğu ehtimal edilən skelet 
nümunələri üzrə tədqiqatların 
aparılmasına da dəstək 
göstərib.

“Bunların təəssüf ki, getmək fikri yoxdur. Onlar getməmək 
üçün nə fitnə-fəsad desən, törədəcəklər. Öz əsgərlərini 
öldürəcəklər, texnikalarını yandıracaqlar ki, guya bunlar 

burada olmasa, qan su yerinə axacaq”.

SƏHIFƏ 2-də

Əgər sülhməramlılar erməni silahlı birləşmələrinin çıxarılmasına dəstək 
vermirlərsə, digər ölkələrə bağlı şəxslərin keçidinə mane ola bilmirlərsə, ərazilərin 

minalanmasını sadəcə müşahidə edirlərsə, onda onlar nəyə lazımdırlar? 

SƏHIFƏ 4-də

Rusiya sülhməramlılarının 
nəzarətində olan Azərbaycan 
ərazilərində təxribatlar artıb. Hər 
gün Müdafiə Nazirliyinin atəşkəsin 
pozulması ilə bağlı açıqladığı 
rəsmi məlumatlarda bunu görmək 
mümkündür. Bu günlərdə İran 
xüsusi xidmət orqanlarına 
məxsus şəxslərin avtomobilinin 
sülhməramlıların nəzarətində olan 
əraziyə gəlişi ilə bağlı mətbuatda 
gedən məlumatlar da narahatlıq 
doğurur. 

“ONLAR ANCAQ ZİYANIMIZA İŞLƏYİBLƏR”

SƏHIFƏ 5-də

SƏHIFƏ 6-da

SƏHIFƏ 8-9-da

Keçmiş prezident 
Fransua Ollanddan 
başlayan bu 
uğursuzluq zolağı 
indiki dövlət 
başçısı Emmanuel 
Makronun 
hakimiyyəti 
dövründə pik 
həddə çatıb. 
Uğursuzluq o 
həddə çatıb 
ki, Makronu 
Avropanın “xəstə 
adamı” titulu ilə 
“ödülləndiriblər”.

Qazi Fəxri Ağayev: 
“Heç kim döyüş 
mövqeyini tərk 
etmək istəmirdi. 
Arxadan başqa 
qüvvə gəlib əvəz 
edəndə, döyüşənlər 
müəyyən qədər 
istirahət etməli 
idilər. Amma 
döyüşçülərimiz 
istirahətə getmək, 
yaralılarımız da 
döyüş bölgəsindən 
çıxmaq istəmir-
dilər”.

İradə Qədirova: 
“Səyahət zamanı 
komfort zonadan 
çıxmaq lazımdır. 
Hafizəmdə ən gözəl 
qalan ölkələr məhz 
komfort zonamı 
tərk etməyə məcbur 
edən ölkələr olub. 
Çünki nə qədər 
çətinlik aşırsansa, 
bir o qədər o 
ölkənin ruhuna 
toxunursan və sənin 
yaddaşında əbədi 
ilişib qalır”.

FRANSA  
AFRİKADA DA 
NÜFUZUNU İTİRİR

MƏRAMI SULH MƏRAMI SULH 
OLMAYANLAROLMAYANLAR

Prezident Şəki və Oğuzda olub 

RUSIYA SÜLHMƏRAMLILARINDAN ŞIKAYƏTLƏR ARTMAQDA DAVAM EDIR

“MAŞININ QARŞISINA 
RAKET DÜŞDÜ,  
AMMA PARTLAMADI”

SÜLHMƏRAMLILAR NƏ İLƏ MƏŞĞULDURLAR?

“HƏDDINDƏN ARTIQ DIQQƏTLI OLMALIYIQ”

“MƏN KƏŞF 
ETMƏYİ 
XOŞLAYIRAM”

Cəmiyyətə 
əmanət 
olanlar...
Səhifə 13-də Səhifə 10-da
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Prezident İlham Əliyev, birinci xanım 
Mehriban Əliyeva və qızları Leyla 
Əliyeva dekabrın 2-də Şəkiyə səfər 

ediblər.
AZƏRTAC xəbər verir ki, Prezidenti İlham 

Əliyev Qaraməryəm-İsmayıllı-Şəki avtomobil 
yolunun Oğuz-Şəki hissəsinin yenidənqurmadan 
sonra açılışında iştirak edib. Azərbaycan Avtomobil 
Yolları Dövlət Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri 
Saleh Məmmədov dövlətimizin başçısına yolun 
texniki göstəriciləri barədə məlumat verib.

Bildirildi ki, uzunluğu 47,2 kilometr olan yolun 
7,5 kilometri 1-ci texniki dərəcəyə, 26,1 kilometri 
2-ci texniki dərəcəyə, 13,6 kilometri isə 3-cü texniki 
dərəcəyə uyğun yenidən qurulub. Buraya Oğuz və 
Şəki şəhərlərinə giriş yollarının, həmçinin “Şəki 
dairəvi yolu”nun əsaslı şəkildə təmiri də daxildir.

Qeyd edildi ki, layihə çərçivəsində yolboyu 
genişləndirmə işləri icra olunub, yolun köhnə asfalt 
örtüyü sökülüb, zəruri yerlərdə yararsız qrunt 
qazılaraq çıxarılıb, əks-dolğu işləri görülüb. Bundan 
başqa, zəruri yerlərdə müxtəlif diametrlərə malik 
144 yeni dairəvi suötürücü boru quraşdırılıb, 
iki su keçidi və 11,6 kilometr uzunluğunda 
suaxıdıcı kanallar inşa edilib. Yola üç laydan 
ibarət yeni asfalt-beton örtüyü döşənib.

ŞƏKI ŞƏHƏR ICRA HAKIMIYYƏTININ 
YENI INZIBATI BINASI ILƏ TANIŞLIQ 

Prezident İlham Əliyev, 
birinci xanım Mehriban 
Əliyeva və qızları Leyla 
Əliyeva Şəki Şəhər İcra 
Hakimiyyətinin 
yeni inzibati 
binasında yaradılan 
şəraitlə tanış olublar. 
Şəki Şəhər İcra Hakimiyyətinin 
başçısı Elxan Usubov binada yaradılan 
şərait barədə məlumat verib. Bildirilib ki, 
icra hakimiyyətinin yeni binası zirzəmi qatından 
və 4 mərtəbədən ibarətdir. Ümumi sahəsi 6080 
kvadratmetr olan binada 56 yerlik konfrans zalı, 
164 nəfərlik akt zalı və 70 nəfərlik yeməkxana 
yaradılıb. 

ŞƏKI XAN MƏSCIDI KOMPLEKSINDƏ 
BƏRPA IŞLƏRI APARILIB

Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban 
Əliyeva və qızları Leyla Əliyeva Heydər Əliyev 
Fondu tərəfindən Şəki Xan məscidi kompleksində 
aparılmış bərpa işləri ilə tanış olublar. Prezidentin 
köməkçisi Anar Ələkbərov kompleksdə aparılmış 
bərpa işləri barədə məlumat verib.

Bildirilib ki, Şəki Xan məscidi kompleksi 

əsaslı bərpa işlərindən sonra istifadəyə 
verilib. Tarixi Şəki Xan məscidində 
bərpa işləri 2021-ci ilin may ayından 

etibarən Heydər Əliyev Fondu 
tərəfindən həyata keçirilib. Heydər 
Əliyev Fondu bərpa işləri ilə 
yanaşı, qazıntılar zamanı aşkar 
olunan və Şəki xanı nəslinə aid 

olduğu ehtimal edilən skelet 
nümunələri üzrə tədqiqatların 
aparılmasına da dəstək 
göstərib.

Qeyd edilib ki, məscid 
kompleksi ərazisindəki 
bərpa işləri Dövlət Turizm 
Agentliyinin sifarişi ilə 
Memarlıq və İnşaat 
Universiteti tərəfindən 
hazırlanan layihə əsasında 
aparılıb. 

Diqqətə çatdırılıb 
ki, məscidin 21 metrlik 

minarəsi bişmiş kərpic və 
əhəng məhlulundan istifadə 

edilməklə inşa olunub. 
Layihəyə uyğun olaraq 

məscid ərazisində xeyir-şər 
evi, dəstəmazxana, inzibati 

otaqlar tikilib. Məscidin qədim 
giriş darvazası və pilləkənləri, o 

cümlədən onun cənubunda yerləşən 
Xan qəbiristanlığındakı qəbir daşları 

bərpa edilib.
Məsciddə bərpa işləri çərçivəsində 

2021-ci ilin iyun ayında mehrabın 
altı qazılarkən oradan böyük ölçülü sal 

daşlar aşkar edilmişdi. Bu səbəbdən həmin 
hissədə bərpa işləri dayandırılmış və Şəki 

arxeoloji ekspedisiyası tərəfindən yoxlamalar 
aparılmış, ekspedisiyanın tədqiqatı və qazıntı 
işləri nəticəsində həmin hissədə qəbir aşkar 
olunmuşdur. Qəbirdən 52 muncuq və tunc təsbeh 
başlığının tapılması dəfn olunanın yüksək dini və 
ya dövlət statuslu şəxs olması ehtimalını yaradırdı. 
Mütəxəssislərə dəstək məqsədilə Heydər Əliyev 
Fondunun köməyi ilə aşkar olunan skeletdən 
nümunələr götürülüb Böyük Britaniyanın Oksford 
Universitetinin laboratoriyasına göndərilib. 
Böyük Britaniya ilə yanaşı, Avstriya, Estoniya 
və Türkiyədə də tədqiqatlar, genetik analizlər 
aparılıb. Laborator analizlərin nəticəsinə, eləcə də 
AMEA Arxeologiya, Etnoqrafiya və Antropologiya 
İnstitutunun elmi rəyinə əsasən, aşkar edilən 
qəbirin Şəki xanı Məhəmmədhüseyn xana aid 
olduğu təsdiqlənib.

OĞUZDA KÖRPƏLƏR EVI-UŞAQ 
BAĞÇASI ISTIFADƏYƏ VERILIB 
Heydər Əliyev Fondunun 

təşəbbüsü ilə Oğuz şəhərində inşa 
edilmiş 100 yerlik körpələr evi-uşaq 
bağçası dekabrın 2-də istifadəyə 
verilib. Prezident İlham Əliyev 
açılışda iştirak edib.

Oğuz Rayon İcra Hakimiyyətinin 
başçısı Eyvaz Qurbanov dövlətimizin 
başçısına məlumat verib 
ki, ərazisi 0,4 hektar, 
ümumi sahəsi 3013 
kvadratmetr olan 
bağçada 32 otaq vardır. 
Binada 5 qrup otağı, 
həkim bölməsi, musiqi 
zalı, yeməkxana, mətbəx, 
gimnastika, kompüter, 

metodist və yardımçı otaqlar 
yaradılıb. Qeyd edildi ki, bina müasir 
avadanlıqlar, inventar və mebel 
dəstləri, videomüşahidə, yanğın 
əleyhinə təhlükəsizlik, eyni zamanda, 
mərkəzləşdirilmiş istilik sistemləri ilə 
təchiz olunub. Prezident İlham Əliyev 
qrup otaqları, oyun zalı, yeməkxana 

və həyətyanı sahədə 
yaradılmış şəraitlə tanış 

olub.

OĞUZDA KIÇIK SU ELEKTRIK 
STANSIYALARI SILSILƏSI AÇILIB

Prezidenti İlham Əliyev dekabrın 
2-də Oğuz rayonuna səfər edib. 
Dövlətimizin başçısı burada Daşağıl 
çayı üzərində “Oğuz-1”, “Oğuz-2”, 
“Oğuz-3” kiçik su elektrik stansiyaları 
silsiləsinin açılışında iştirak edib.

“Azərenerji” ASC-nin prezidenti 
Baba Rzayev dövlətimizin başçısına 
kiçik su elektrik stansiyaları 
haqqında məlumat verib. Bildirilib 
ki, “Azərenerji” ASC tərəfindən 
Oğuz rayonunun Daşağıl çayı 
üzərində 5 kilometr məsafədə 
kaskad üsulla 3 yerdə ümumi 
gücü 3,6 meqavat olan kiçik 
su elektrik stansiyasından 
ibarət hidroqovşaq 
yaradılıb, bu 

stansiyalarda ümumilikdə 8 
hidroaqreqat quraşdırılıb. Pilləli 
üsulla tikilən üç kiçik su elektrik 
stansiyasında il ərzində 15 milyon 
kilovat-saatadək elektrik enerjisinin 
alınması mümkündür. Əhalisi 44 
min nəfər olan Oğuz rayonunun 

enerji tələbatı 5-6 meqavat 
təşkil edir ki, mövsümi olaraq 

onun yarı hissəsini 
məhz bu elektrik 

stansiyaları qarşılaya 
biləcək. 

Dövlət başçısı, birinci 
xanım Mehriban Əliyeva 
və qızları Leyla Əliyeva 
Heydər Əliyev Fondu 
tərəfindən Şəki Xan 
məscidi kompleksində 
aparılmış bərpa işləri 
ilə tanış olublar. 
Prezidentin köməkçisi 
Anar Ələkbərov 
kompleksdə aparılmış 
bərpa işləri barədə 
məlumat verib.

PREZIDENT SƏKI VƏ OĞUZ PREZIDENT SƏKI VƏ OĞUZ 
RAYONLARINDA OLUBRAYONLARINDA OLUB  
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Hərb meydanında 
acı məğlubiyyətə 
düçar olmuş dövlətin 

yenidən baş qaldırmaq üçün 
vurnuxmaması üçün diktə edən 
tərəf ona bir neçə istiqamətdən 
əlavə zərbələr endirməlidir. 

Strateji ağlı və praqmatik 
yanaşması olan məğlub ölkə 
keçmişdən süzülüb gələn mifik 
obrazlardan və iddialardan 
əl çəkməli və özünü gələcəyə 
kökləməlidir. 

Təəssüflər olsun ki, 
Azərbaycanı özünün əbədi 
düşməni kimi xarakterizə edən 
Ermənistan üçün bu fikirləri 
söyləmək çətindir, çünki 
rəsmi İrəvan tarixin müxtəlif 
mərhələlərində ermənilərin 
yaratdığı əsatirlərin əlində əsir-
yesirdir. 

ERMƏNISTAN DƏRS ÇIXARMIR
Azərbaycana 44 günlük 

müharibədə biabırçı şəkildə 
uduzan, postmünaqişə dövrünün 
tənzimlənmə mərhələlərində 
istər sərhəd zonasında, istərsə 
də diplomatik arenalarda ardıcıl 
və sistemli məğlubiyyətlərdən 
nəsibini alan Ermənistan 
olanlardan dərs çıxarmır. 

Bunun əvəzinə Azərbaycan 
və Türkiyənin yaratdığı qorxu 
səbəbi ilə mürgüləyən ərazi 
iddiaları sevdasını oyatmaq üçün 
nəzəri ideyaları əməli müstəviyə 
daşıyır. 

Düzdür, canlarına qorxu 
elə hopub ki, bu isterika Yer 
kürəsinin məhv olma anına qədər 
onların xarakterində qalacaq, 
lakin yenə də nələrəsə ümid 
edib Qarabağ müharibəsinin 
nəticələrini dəyişməyə çalışırlar. 

Ermənistanın hakimiyyət 
zümrələrində elə dairələr var 
ki, onlar Azərbaycanın qarşısına 
keçməyin ağılsızlıq olduğunu 
dərk edirlər, lakin bu, böyük 
ideoloji sunaminin içərisində 
itib-batan bir neçə damla 
səviyyəsindən o tərəfə keçməyib. Tel: (+994 55) 254 16 06                                                           E-mail: kaspiqazeti@kaspi.az 

BURADA SİZİN
REKLAMINIZ OLA BİLƏR
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AQŞIN KƏRIMOV

Azərbaycan Ermənistanın Azərbaycan Ermənistanın 
hərbi büdcəsini kəskin hərbi büdcəsini kəskin 
artırmasını, silah alışı ilə artırmasını, silah alışı ilə 
bağlı son addımlarını diqqətlə bağlı son addımlarını diqqətlə 
izləyir.  Ermənistanın sülh izləyir.  Ermənistanın sülh 
danışıqlarından qaçması, danışıqlarından qaçması, 
Fransaya arxalanması, Fransaya arxalanması, 
Hindistandan yeni partiya Hindistandan yeni partiya 
silahlar alması, İranın silahlar alması, İranın 
zərbə dronlarına maraq zərbə dronlarına maraq 
göstərməsi onun gələcək göstərməsi onun gələcək 
planlarının məzmununu açır. planlarının məzmununu açır. 

ERMƏNISTANIN HƏRBI XƏRCLƏRINDƏKI ARTIMDA MƏKR
Ona görə də, Ermənistan 

2023-cü il üçün dövlət büdcəsində 
hərbi xərcləri artıraraq onu 1.3 
milyard dollar həddinə qaldırmağı 
planlaşdırır ki, bu da 2018-ci 
illə müqayisədə iki dəfə çoxdur.  
Ermənistanın Azərbaycanla sülh 
danışıqlarından qaçması, revanşist 
hissləri qidalandıran Fransaya 
arxalanması, Hindistandan yeni 
partiya silahlar alması, İranın 
zərbə dronlarına maraq göstərməsi 
fonunda müdafiə xərclərinin 
həcmini genişlətməsi onun 
gələcək planlarının məzmununu 
açır. Ermənistan sürətlə öz taktiki 
və strateji itkilərini, iqtisadi 
bataqlıqdakı çırpıntılarını aradan 
qaldırmaqdan ötrü İranın zərbə 
dronlarına əşhədü ehtiyac duyur. 

Azərbaycan növbəti 
münaqişəyə həssas olan Cənubi 
Qafqaz regionundakı qlobal 
çəkişmələri, Ermənistanın 
bundan istifadə edib Bakıya qarşı 
qisasçılıq hissinə düşməsini 
nəzərə aldığından İrəvanın silah 
bazarlarına olan marağının 
ülvi amallara xidmət 
etmədiyini 
başa düşür. 

AZƏRBAYCAN NƏ EDIR?
Azərbaycan həm siyasi, həm 

diplomatik, həm də kəşfiyyat 
imkanları vasitəsilə Ermənistana 
silah trafikini izləməlidir və 
nəticənin İrəvanın bədnam 
maraqlarına uyğun olmamasına 
çalışmalıdır. Hərçənd ki, 
Azərbaycan ordu arsenalı, canlı 
qüvvə, yüksək dəqiqlikli silahlar, 
kəşfiyyat və pilotsuz zərbə 
aparatları, elit bölmələr sayəsində 
Ermənistandan qat-qat üstündür. 
Yəni İrəvanın Azərbaycana strateji 
təhlükə yarada biləcək həddə 
qədər silahlanması üçün illər 
lazımdır, amma Bakı ehtiyatı əldən 
vermir və situativ də olsa başağrısı 
ilə üzləşmək istəmir. Çünki İrəvan 
Azərbaycan-Türkiyə ittifaqına 
qarşı Hindistan-Ermənistan-İran 
triosunun birliyinə nail olmaq 
üçün dəridən-qabıqdan çıxır. 

Ən azından nəzərə alınmalıdır 
ki, Azərbaycanla Türkiyənin 

yaratdığı 

hab,  Bakının Rusiya ilə isti 
münasibətləri, Qərbdəki Britaniya 
kimi “gizli müttəfiqi”, ABŞ kimi 
tərəfdaşı, Çinlə artan temp üzrə 
əməkdaşlığı Ermənistana siyasi 
sərmayə yatırmaq istəyənlərə bir 
xəbərdarlıq nişanəsidir. Bu nişanın 
tələblərinə məhəl qoymamaq 
Ermənistana arxa-dayaq olmaq 
istəyənlərin İrəvanın revanşı 
üçün xərclədiyi pulları havaya 
sovurması deməkdir. Bu baxımdan 
düşünmək olar ki, Azərbaycanın 
sülh istəməyən qonşusuna 
dəstəyin də bir limiti olacaq. 

Azərbaycan həm Rusiya 
mərkəzli, həm də Avropa 
İttifaqının nüvəsində dayandığı 
danışıqlar masasını dağıtmaq 
istəyən Ermənistana öz 
öhdəliklərini xatırlatmaq üçün 
tələblərinin qeyri-müəyyən 
müddətə təxirə salınmadığını 
göstərməlidir. 

Azərbaycan hələ ki strateji 
təmkinini qoruyub saxlayır 
və Ermənistana nəfəs 

vermək istəyənlərin girmək 
istədiyi yolun təhlükəli olduğunu 

diplomatik məzmunla çatdırır. 
Yeni Dehlidə Azərbaycan 
və Hindistan xarici işlər 
nazirlikləri arasında keçirilən 

siyasi məsləhətləşmələr 
Bakının siyasi-
diplomatik yollara hələ 
də üstünlük verdiyinin 
göstəricisidir.  

HINDISTAN 
“ZƏNGƏZUR”DA 
OLMAQ ISTƏYIR

Hindistanın mövqeyində köklü 
dəyişiklik gözləmək əbəs olsa da, onun 
müəyyən mərhələlərdə Ermənistana 
arxa çevirməsi mümkündür, çünki 
strateji maraqları bunu tələb edir. 

Qazandığı güclə dünya 
nəhəngindən birinə çevrilən Hindistan 
da iqtisadi üfüqlərdə gələcək üçün 
işıq saçan layihələri cəlbedici görür. 
Zəngəzur dəhlizi Şərq-Qərb marşrutu 
ilə yanaşı, Hindistanın pay sahibi 
olduğu Şimal-Cənub beynəlxalq 
nəqliyyat koridoruna inteqrasiya 
edilə bilər ki, bu da Yeni Dehlinin 
aqressiyalarına son qoyar. 

Ermənistan Azərbaycanın 
başlatdığı sülh və təhlükəsizlik 
prosesinin önünə tıxac vurmaq 
niyyətlərindən əl çəkməlidir, heç 
olmasa diqqətdə saxlamalıdır ki, 
Zəngəzur dəhlizi layihəsi qlobal 
tədarük zəncirlərində yeni həlqə 
olacaq və bütün güclər burada öz 
maraqlarını təmin etməyə çalışacaq. 

Buna müxtəlif üsullarla maneə 
yaradan, gah İrana, gah  Fransaya, gah 
da başqa tərəflərə sürüşən Ermənistan 
unutmamalıdır ki, Azərbaycanın 
sərhədlərə dair, sülh və təhlükəsizlik 
modelinə aid strateji baxışları eyni 
zamanda qlobal missiyaya xidmət edir. 
Ona görə də, Ermənistan hazırkı tempi 
saxlasa, Azərbaycan hərbi güc tətbiq 
etməli olacaq. 

REVANS ARZUSUNDAN REVANS ARZUSUNDAN 
DOĞAN SILAHLANMA DOĞAN SILAHLANMA ANAN



Son vaxtlar Rusiya 
sülhməramlılarının 
nəzarətində olan 

Azərbaycan ərazilərində 
təxribatlar artıb. Hər gün 
Müdafiə Nazirliyinin atəşkəsin 
pozulması ilə bağlı açıqladığı 
rəsmi məlumatlarda bunu 
görmək mümkündür. Bu 
günlərdə İran xüsusi xidmət 
orqanlarına məxsus şəxslərin 
avtomobilinin sülhməramlıların 
nəzarətində olan əraziyə gəlişi 
ilə bağlı mətbuatda gedən 
məlumatlar da narahatlıq 
doğurur. Sülhməramlılar 
nəzarətlərində olan əraziyə 
onların keçidinə sadəcə olaraq 
göz yumublar. 

Azərbaycan Müdafiə 
Nazirliyinin Rusiya 
sülhməramlılarının gündəlik 
bülletenlərində toponimlərin 
erməni dilində 
verilməsi ilə bağlı 
dəfələrlə etdiyi 
iradlara da etinasız 
yanaşma davam edir. 
Sülhməramlıların 
nəzarətində 
olan ərazilərdə 
qanunsuz erməni 
silahlı birləşmələri 
tərəfindən ərazilərin 

minalanması ilə bağlı faktları 
da yaddan çıxarmaq olmaz. 

İki ildən artıqdır ki, 
Qarabağdakı cinayətkar rejim 
də məhz sülhməramlıların 
himayəsi altında varlığını 
qoruyub saxlayır. İstər-
istəməz sual yaranır: əgər 
sülhməramlılar qanunsuz 
erməni silahlı birləşmələrinin 
çıxarılmasına dəstək 
vermirlərsə, digər ölkələrin 
xüsusi xidmət orqanlarına 
bağlı şəxslərin keçidinə mane 
ola bilmirlərsə, ərazilərin 
minalanmasının qarşısını ala 
bilmirlərsə, onda onlar nəyə 
lazımdırlar? 

“TƏLIMAT MOSKVADAN 
VERILIR”

Mövzu ilə bağlı “Kaspi” 
qəzetinə açıqlamasında 
Milli Məclisin deputatı 
Elman Məmmədov bildirdi 
ki, Rusiyaya məxsus hərbi 

kontingent ərazilərimizə gəldiyi 
gündən erməniməramlılıqla 
məşğuldur: “Bunlar 
Azərbaycan qanunlarını 
pozmaqla ancaq ziyanımıza 
işləyiblər. Bu hərbi kontingent 
gələn gündən 30 ildən artıq 
kök salmış separatçılarla, 
ərazidə hələ də qalmaqda 
davam edən Ermənistan 
dövlətinə məxsus hərbi 
birləşmələrlə, cinayətkarlarla, 
terrorçularla əməkdaşlıq edib. 
Özləri də həmin separatçılar, 
cinayətkarlar kimi Azərbaycan 
ərazisində qanunlarımıza 
qarşı fəaliyyət göstərir və 
bunu da əməlləri ilə hər gün 
təsdiq edirlər. İki ildən artıq 
bir müddətdə ərazimizdə 
kök salmış cinayətkarları, 
separatçıları, terrorçuları 
silahlandırıblar, onlara 
təlimlər keçiblər, növbəti qanlı 
döyüşlərə hazırlayıblar. Onlar 
komandirlərinin Petrov və ya 

başqası olmasından 
asılı olmayaraq, 
özbaşına heç bir 
şey edə bilməzlər. 
Bunların təlimatı 
Moskvadan verilir. 
Ona görə də həmin 
hərbi kontingentin 
ərazilərimizdə qalması 
Azərbaycan üçün ciddi 
təhlükə mənbəyidir”. 

İstər-istəməz İstər-istəməz 
sual yaranır sual yaranır 

ki, əgər ki, əgər 
sülhməramlılar sülhməramlılar 

qanunsuz qanunsuz 
erməni silahlı erməni silahlı 

birləşmələrinin birləşmələrinin 
çıxarılmasına çıxarılmasına 

dəstək dəstək 
vermirlərsə, vermirlərsə, 

digər ölkələrin digər ölkələrin 
xüsusi xidmət xüsusi xidmət 

orqanlarına orqanlarına 
bağlı şəxslərin bağlı şəxslərin 
keçidinə mane keçidinə mane 
ola bilmirlərsə, ola bilmirlərsə, 

ərazilərin ərazilərin 
minalanmasını minalanmasını 

sadəcə müşahidə sadəcə müşahidə 
edirlərsə, onda edirlərsə, onda 

onlar nəyə onlar nəyə 
lazımdırlar? lazımdırlar? 

Deputat qeyd etdi ki, iki ildir 
minlərlə terrorçuya Qarabağda rus 
hərbi kontingenti təlimlər keçir, onları 
silahlandırır: “Üçtərəfli razılaşmada 
deyilirdi ki, bu hərbi kontingent 
Azərbaycan ərazisinə daxil olduğu 
andan etibarən Ermənistan dövlətinə 
məxsus qanunsuz hərbi birləşmələr 
oradan çıxarılacaq. Çıxarmadılar, 
əksinə, onları gücləndirdilər. Ötən 
iki ildə Ermənistana məxsus hərbi 
birləşmələr nə ilə təchiz olunur, 
bunların təminatı haradandır? 
Əlbəttə ki, onların yükünü 
də həmin bu rus hərbi 
kontingenti daşıyır”. 

E.Məmmədov 
qeyd edib ki, rus 
sülhməramlılarının 

sayı da razılaşmada qeyd ediləndən 
çoxdur: “Üçtərəfli bəyanata əsasən, 
hərbi kontingent 1960 nəfər olmalı 
idi. Hərbi texnikalarının sayı da bəyan 
edilmişdi. Ancaq bu gün bəlkə də 
sayları 10000 nəfərə qədərdir. Bunu isə 
müxtəlif adlar altında təqdim edirlər. 
Bunlar gəldikdən sonra ərazimizdə 

olmayan ruslara kilsə tikdilər, 
rus icması yaratdılar, heykəllər 
qoydular. Bunların təəssüf ki, 
getmək fikri yoxdur. Onlar 
getməmək üçün nə fitnə-
fəsad desən, törədəcəklər. Öz 

əsgərlərini öldürəcəklər, 
texnikalarını 
yandıracaqlar ki, guya 
bunlar burada olmasa, 
qan su yerinə axacaq”. 

“HƏDDINDƏN ARTIQ  
DIQQƏTLI OLMALIYIQ”

 E.Məmmədov bildirdi ki, bu gün 
Azərbaycan çox ciddi düşmənlərlə 
və təhlükələrlə üz-üzədir: “Ona 
görə də biz həddindən artıq diqqətli 
olmalıyıq. Fikrimcə, əgər bizə Zəngəzur 
dəhlizi verilmirsə, nəyə görə bu 
cinayətkarların, terrorçuların gediş-
gəlişi üçün gözəl yol çəkib ixtiyarlarına 
verməliyik? Niyə bu yolda bizim heç 
bir nəzarətimiz olmamalıdır? Biz 
mütləq həmin yolda nəzarət-buraxılış 
məntəqələrimizi yaratmalıyıq. 
Orada hər bir hərəkət Azərbaycan 
sərhədçisinin nəzarətində olmalıdır. 
Hesab edirəm ki, bu məsələlərə ciddi 
diqqət yetirməliyik”. 

“GETMƏMƏK ÜÇÜN NƏ FITNƏ-FƏSAD DESƏN, TÖRƏDƏCƏKLƏR”

Hərbi ekspert Alp 
Arslan İmamqulu bildirdi 
ki, Rusiya Federasiyası 
sülhməramlı qüvvələrinin 
10 noyabr bəyanatından 
irəli gələn öhdəlikləri 
yerinə yetirmədiyi aşkardır: 
“Hətta bu da yetməmiş kimi, 
terrorçuları dəstəklədikləri 
hər kəsə məlumdur. Son 
dönəmlərdə Azərbaycanın 
humanitar məqsədlərlə 
açdığı Laçın yolunun 
daha çox bu cür terrorçu 
qüvvələr üçün canlı qüvvə, 
silah və təchizat dəstəyi 
üçün istifadə edilməsi 
birmənalı olaraq öz təsdiqini 
tapıb. Bu o deməkdir ki, 
sülhməramlı qüvvələr 
Azərbaycan ərazilərində 
öz təyinatlarına uyğun 
fəaliyyət göstərmirlər. Belə 
olduğu halda Azərbaycanın 
tam hüququ var ki, 
ümumiyyətlə sülhməramlı 
qüvvələrin ərazilərində 
mövcudluğundan imtina 
etsin”.

A.İmamqulu hesab 
edir ki, bundan sonra bizi 
maraqlandıran əsas məsələ 
təhlükəsizliyimizdir: 
“Çünki Rusiya sülhməramlı 
qüvvələri ərazilərimizdə 
yaşayan erməni icmasının 
revanşizmə yönəlməsinə 
və terrorçu qüvvəyə 
çevrilməsinə şərait 
yaratmaqla bizə risk 
yaratmaqdadırlar. Bu səbəblə 
Laçın yolunun bağlanması və 
anti-terror 
əməliy-
yatlarının 
keçirilməsi 
qaçınılmaz-
dır”.

“SÜLHMƏRAMLILAR 
TƏYINATLARINA 

UYĞUN FƏALIYYƏT 
GÖSTƏRMIRLƏR”
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BƏXTIYAR MƏMMƏDLI   
bextiyarmemmedli@kaspi.az

Elman MəmmədovElman Məmmədov
Alp Arslan ImamquluAlp Arslan Imamqulu

Məramı Məramı 
SULH SULH   
olmayanlar olmayanlar 

Məramı Məramı 
SULH SULH   
olmayanlar olmayanlar 
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“FRANSANIN ƏN BAŞLICA DÜŞMƏNI TƏKƏBBÜRÜDÜR”

Keçmiş prezident Fransua Ollanddan başlayan bu uğursuzluq Keçmiş prezident Fransua Ollanddan başlayan bu uğursuzluq 
zolağı indiki dövlət başçısı Emmanuel Makronun hakimiyyəti zolağı indiki dövlət başçısı Emmanuel Makronun hakimiyyəti 

dövründə pik həddə çatıb. Uğursuzluq o həddə çatıb ki, dövründə pik həddə çatıb. Uğursuzluq o həddə çatıb ki, 
Makronu Avropanın “xəstə adamı” titulu ilə “ödülləndiriblər”.Makronu Avropanın “xəstə adamı” titulu ilə “ödülləndiriblər”.

Fransa sürətlə dünyanın bir çox 
yerlərində nüfuz və təsirini 
itirməkdədir. Hətta fransızdilli 

dövlətlərdə də Fransaya önəm 
verənlər azalmaqdadır. Fransanı 
indi də Afrikadan sıxışdırırlar. 
Keçmiş prezident Fransua Ollanddan 
başlayan bu uğursuzluq zolağı indiki 
dövlət başçısı Emmanuel Makronun 
hakimiyyəti dövründə pik həddə 
çatıb. Uğursuzluq o həddə çatıb 
ki, Makronu Avropanın “xəstə 
adamı” titulu ilə “ödülləndiriblər”. 
Bəllidir ki, Afrikanın bir çox dövlət 
və xalqının acınacaqlı duruma 
düşməsinin birbaşa baiskarı məhz 
Fransadır. Makron isə belə vəziyyətin 
yaranmasında riyakarcasına Rusiya 
və Çini, eləcə də Türkiyəni ittiham 
edir. Bu ölkələrdən qitəyə gələnləri 
Afrikada Fransa əleyhinə təbliğat 
aparmaqda ittiham edir.

“QARA QITƏ” FRANSADAN 
TƏZMINAT  TƏLƏB EDIR

Qərb və Rusiya mediası yazır 
ki, bölgədə baş verənlər Fransanın 
imperiya ambisiyalarına ciddi zərbə 
vurur. Fransız dili qitədə tədricən 
istifadədən çıxır, ingilis dili ilə əvəz 
olunur. Bu, həm ingilis dilinin daha 
asan qavranması, həm də dünya 
səviyyəsində tanınan beynəlxalq dilə 
çevrilməsi ilə bağlıdır. Fransanın 
müstəmləkəsi altında olan 30-a 
yaxın ölkənin törədilən cinayətlərə 
görə ondan təzminat tələb etməsi 
də fransafobiya əhval-ruhiyyəsini 
artırıb. Afrikalılar torpaqlarından 
talan edilmiş sərvətlərinin geri 
qaytarılmasını gözləyir, fransızlar isə 
tarixlərinin bu qara ləkələrini hər 
vəchlə gizlətməyə çalışırlar. Məsələn, 
Əlcəzair Fransadan cinayətlərini 
tanımasını, üzr istəməsini və təzminat 
ödəməsini tələb edir. Əlcəzair həm 
də Fransa üçün sınaq poliqonu olub. 
1960-cı ildə bu ölkənin cənubundakı 
səhrada ilk fransız atom bombası 
partladılıb. Fransa Ruandada 800 
min etnik tutsinin həyatına son 
qoyan dünya tarixinin ən dəhşətli 
soyqırımılarından birində də iştirak 
edib. Əlcəzair, Seneqal, Madaqaskar, 
Kamerun, Ruanda, Çad və Mərakeş 
- bu ölkələrin hamısının tarixində 
Fransa öz qanlı izini qoyub. 

AZƏR NURİYEV
azernuriyev@kaspi.az

Dünyanın aparıcı mətbu orqanları 
da artıq Makronun rüsvayçı siyasəti 
üzündən Fransanın üzləşdiyi 
problemlərə toxunurlar. Məsələn, 
nüfuzlu “Al Hadath” qəzeti yazır ki, 
müasir Fransanın ən başlıca düşməni 
təkəbbürüdür. Qəzet yazır ki, müasir 
Fransa reallığı qəbul etməkdən nə qədər 
inadla imtina edirsə, onun siyasi təsiri 
bir o qədər azalır. Bu, iqlim dəyişikliyi, 
terrorizm və miqrasiya kimi təhlükələrin 
çox sürətlə yayıldığı qloballaşan dünyada 
Fransa şirkətlərinə də zərər verir. 
“Fransanın heç vaxt öyrənmədiyi bir 
dərs var. 2021-ci ilin oktyabrında Parisdə 
Afrika-Fransa sammiti keçirilərkən 

onun iştirakçı ölkələrin gənclərinə həsr 
olunduğu iddia edilirdi. Afrika vətəndaş 
cəmiyyətinin nümayəndələri - alimlər, 
fəallar, iş adamları və mədəniyyət 
xadimləri Paris ilə Afrika qitəsi 
arasında münasibətlərin yeni təməlinin 
qoyulması üçün dəvət olunmuşdular. 
Lakin sonradan məlum olur ki, Makron 

və sammiti planlaşdıran digər şəxslər 
köhnə bəyanat və fikirlərdən uzaqlaşa 
bilməyiblər. Bu, Fransanın gələcək 
nəsil Afrika liderləri ilə ümumi gələcək 
naminə dialoq qura bilmədiyini nümayiş 
etdirdi. Paris Qərbi və Şimali Afrikada 
suveren dövlətlərə nəzarət etmək üçün 
viza “silahından”, təzyiq və şantajdan 
istifadə etmək istəyir. Fransızlar 
Afrikada müstəmləkəçilik ideyalarına 
sadiq qalırlar, vəziyyəti dəyişən, effektiv 
idarəçiliyə və demokratik təsisatlara 
malik yeni Afrikanın yaradılmasında 
israrlı olan yerli gənclərin potensialına 
təkəbbürlə məhəl qoymurlar”, - deyə 
qəzet yazır. 

Məqalədə qeyd edilir ki, “Makronun 
hazırkı ritorikası Fransanın liderlik 
rolunu itirməsinin öhdəsindən 
gəlməyin ən yaxşı yolu deyil. O, 
qitəni özünün “arxa həyəti” hesab 
edir. Halbuki son vaxtlar Rusiya, Çin, 
ABŞ və Böyük Britaniya Afrikada öz 
mövqelərini gücləndirirlər və hər biri 
bunu fərqli şəkildə edir. Parisin rahatlıq 
zonasından çıxmaqdan başqa çarəsi 
yoxdur. Fransa artıq Mali və Burkina 
Fasodan, Sahel və Saharanın digər 
hissələrindən sıxışdırılıb çıxarılıb. 
İyul ayında fransızdilli dövlətlər 
Qabon, Toqo, Mozambik və Ruanda da 
Britaniya Birliyinə qoşulublar. 

MAKRONUN AI LIDERI OLMAQ 
ARZUSU ÜRƏYINDƏ QALIR 

Öz növbəsində Türkiyənin “Sabah” 
qəzetinin köşə yazarı Burhanəddin 
Duran hesab edir ki, “Fransa liderinin 
həyasızlığı və acığı onun Aİ-yə rəhbərlik 
etmək arzusunun iflasa uğraması, 
eləcə də öz ölkəsinin müstəmləkə 
keçmişi ilə barışa bilməməsi ilə izah 
olunur. İnanıram ki, “qıcıqlanmış” 

və “təbsiz” epitetləri bu günlərdə 
Fransa prezidentinin əhval-ruhiyyəsini 
çox gözəl əks etdirir. Bildiyiniz 
kimi, Makron Misirdə keçirilən 
iqlim sammiti ərəfəsində gənclərə 
müraciətində ölkəsinə qarşı tənqidinə 
cavab vermək əvəzində Çin, Rusiya və 
Türkiyəni Afrika xalqlarını özlərinə 
tabe və istismar etməkdə, eləcə də 
imperializmdə ittiham edib. Fransa 
dövlət başçısının qəzəb və cəsarətinin 
səbəblərinə diqqət yetirək. İkinci 
dəfə prezident seçilən Makronun 
karyera ambisiyaları bütün 
Avropanın lideri olmaqdır. 
O, Merkel Almaniya 
kansleri postunu 
tərk etdikdən 
sonra belə 
bir fürsətin 
olduğunu 
düşü-
nürdü”. 
Müəllif əlavə 
edir ki, amma Makron bu 
arzusuna nail ola bilməyib. 
“Əvvəlcə Makronu 

Bayden məyus etdi. ABŞ, Avstraliya 
və Böyük Britaniya arasında müdafiə 
və təhlükəsizlik paktı olan AUKUS-un 
yaradılması ilə Fransanın Avstraliya ilə 
imzaladığı 90 milyard dollarlıq müdafiə 
müqaviləsi ləğv edildi. Prezident 
Ərdoğan da Şərqi Aralıq dənizində 
Yunanıstanla eyni mövqedə olduğu 
üçün Makronu bir neçə dəfə danlayıb. 
Daha sonra Ukrayna böhranı fonunda 
Putinlə uzun masa görüşündə görünən 
Makron diplomatik iddialarını udmalı 
oldu. Bu da hamısı deyil. Almaniyanın 

yeni kansleri Olaf 
Şolz Avropanın 

müdafiəsi 
və enerji 
böhranı ilə 

bağlı müstəqil 
siyasət yürüdür. 

Şolzun da Makrona 
o qədər də əhəmiyyət 
vermədiyi bəllidir. Belə 

ki, son aylarda Fransa-
Almaniya birgə görüşləri 

ləğv edilib”, - deyə müəllif sonda 
fikrini tamamlayıb.
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“Hərbi xidmətdə tank əleyhinə 
taqım komandiri olmuşam. 
Ağdamda xidmət edirdim. 

Ağdamın Çıraqlı kəndində atəş 
mövqeyimiz var idi. Ermənilərin postu 
ilə üzbəüz idi. Çox yaxın məsafə idi, 
səslə danışmaq olurdu. Biz atəşkəs 
dövrünün tələblərinə uyğun olaraq, 
təmkin göstərirdik. Ancaq daxilən 
çox istəyirdim ki, onların layiqincə 
cavabını verək, torpaqlarımızı geri 
alaq, mən də o prosesdə iştirak edim”.

Onun hərbi xidməti 2002-2004-
cü illərə təsadüf edib. Arzusu hərbi 
xidmət dövründə yerinə yetmir. 
“Ürəyimdə qalmış o arzu 2020-ci 
ildə reallaşdı” deyir. İkinci Qarabağ 
Savaşı başlayanda, o da ordu sıralarına 
cəlb olunur, ilk gündən döyüşlərə 
qatılır. Söhbət qazi Fəxri Ağayevdən 
gedir. Bildirək ki, polkovnik F.Ağayev 
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 
Rəqəmsal texnologiyalar və 
innovasiyaların inkişafı Baş idarəsində 
Rəqəmsallıq və innovasiyalar 
idarəsinin rəisidir. 

DÜŞMƏNIN BƏLƏD OLDUĞU 
ƏRAZIDƏ DÖYÜŞMƏK...

F.Ağayev deyir ki, hərbi xidmətdən 
sonra ehtiyatda olan zabit kimi hər 
zaman içində o arzu olub: “Magistr 
təhsilimi başa vurub 2002-ci ildə zabit 
kimi hərbi xidmətə çağırıldım. 1,5 il 
xidmət etdim. Sonra artıq ehtiyatda 
olan zabit idim. Hər zaman o günü 
gözləyirdim ki, Ali Baş Komandan əmr 
versin, biz də ordu sıralarında olaq. 
O gün gəldi və müharibə başlayan 
kimi də ilk çağrılanlardan oldum. Belə 
şərəfli bir işdə payım olduğu üçün 
sevinirəm”.

F.Ağayev deyir ki, düşmənin 
hər qarışına bələd olduğu ərazidə 
döyüşmək, irəliləmək heç də asan iş 
deyildi: “Elə ərazilərdə döyüşürdük 
ki, 30 ildir düşmən tapdağında 
olub. Həmin əraziləri düşmən gözəl 
tanıyırdı. Biz irəlilədikcə, bələd 
olmadığımız yerlərdə qısa zamanda 
təzə mövqe hazırlayırdıq. Döyüş 
zamanı mövqe dəyişmək də 
asan deyil. Deməli, 
Talış kəndi ətrafında 
ağır döyüş gedirdi. 
Məlumat daxil oldu ki, 
mövqeyiniz aşkarlanıb, 
sizin batareyanın 
durduğu yeri bir saat 
ərzində tərk etməlisiniz. 
6 topdur, hər topun öz 
maşını, heyəti, mərmiləri 
var. Top batareyasının 

yerini dəyişmək o qədər də sürətli 
proses deyil. Amma qısa zamanda 
yeni mövqe hazırladıq və həmin 
ərazini tərk etdik. Axırıncı maşın 
ərazidən təzəcə aralanmışdı ki, köhnə 
mövqeyimizi vurdular”.

“BIZƏ RUH DÜŞKÜNLÜYÜ 
YAŞAMAQ OLMAZDI”

“Filmlərdə, kitablarda, II 
Dünya Savaşının iştirakçılarının 
söhbətlərində istər-istəməz insanın 
beynində, düşüncəsində müharibə 
canlanır. Amma müharibənin içində 
olmaq başqadır”, - deyən müsahibimiz 
əlavə etdi ki, nə qədər ağrı, acı olsa da, 
ordunun ruh yüksəkliyini saxlamaq 
lazım idi: “Əsgərlərin qida təminatı 
vaxtında olmalı idi. Təminat yolu isə 
ermənilər tərəfindən daim vurulurdu. 
Təminat yolu da birdir. Yemək maşını 
sürətlə gedir, istər-istəməz yayına 
bilir. Su ağır olduğu üçün su maşınını 
sürətlə sürmək də olmur. 20 tonluq 
su maşınından söhbət gedir. Təminat 
maşınında hər dəfə bir gizir də gedir. 
Bir dəfə maşını vurdular, gizir ağır 
yaralandı. Gecə rəhmətə getdi. Ani 
də olsa, döyüş yoldaşlarında ruh 
düşkünlüyü yarandı. Bizə isə ruh 
düşkünlüyü yaşamaq olmazdı. Çünki 
qisasımızı almalı idik. Ruh yüksəkliyi 
əsgərlərdə qısa zamanda qaldırılırdı 
və qələbə qazandıq”.

F.Ağayev bildirdi ki, döyüşdə 
iştirak edən hər kəsdə qələbə arzusu 
yüksək olduğu üçün çətinliklər gözə 
görünmürdü: “Döyüşçülərimizə 
baxanda görürdün ki, hər bir əsgər 
illər boyu bu qələbəni arzulayıb. 
Hava soyuq, yağışlı olurdu, amma bu 
çətinliklər gözə görünmürdü. Heç 
kim döyüş mövqeyini tərk etmək 
istəmirdi. Arxadan başqa qüvvə gəlib 
əvəz edəndə, döyüşənlər müəyyən 
qədər istirahət etməli idilər. Amma 
döyüşçülərimiz istirahətə də getmək 
istəmirdilər. Yaralılarımız da döyüş 
bölgəsindən çıxmaq istəmirdilər. 
İlkin yardım göstərilən kimi “Həkim, 
yaram yüngüldür, məni incitmir, 
döyüşə qayıtmaq istəyirəm”, -  
deyirdilər. Bəzən ağır hallar olurdu, 
həkimlərimiz yaralıları döyüşdən 

məcbur çıxarırdılar, hospitala 
yerləşdirirdilər. 
Hospitalda 2-3 gün 
qalıb bir az düzələn 
kimi qayıdırdılar. 

Bu hallar var ikən 
döyüşün qələbəsiz 
başa çatması 
mümkün deyildi”.

Qazi Fəxri Ağayev: “Arxadan başqa qüvvə gəlib əvəz Qazi Fəxri Ağayev: “Arxadan başqa qüvvə gəlib əvəz 
edəndə, döyüşənlər müəyyən qədər istirahət etməli edəndə, döyüşənlər müəyyən qədər istirahət etməli 
idilər. Amma döyüşçülərimiz istirahətə getmək, idilər. Amma döyüşçülərimiz istirahətə getmək, 
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“Arxa cəbhədəki 
insanların dəstəyi isə 
döyüşənlərin gücünə güc 
qatırdı”, -  deyən F.Ağayev 
bunu müharibənin ilk 
günlərindən hiss etdiklərini 
bildirdi: “Müharibə yeni 
başlamışdı, Naftalanda 
idik. Gəncədən bir sahibkar 
maşınını qida məhsulları, 
isti geyimlərlə doldurub 
gəlirdi. Biz qışqırırdıq ki, bura 
mərmi düşür, girmə. Məcbur 
keçirdi, maşının arxa qapısını 
açırdı, qazı basıb sürətlə 
gedirdi. İçindəkilər yerə 
tökülürdü. 2-3 gün keçirdi, 
yenə gəlirdi. Dövlət hər şeyi 
artıqlaması ilə təmin edirdi, 
amma insanlar da nələrsə 
etmək üçün çalışırdılar. 
Bir dəfə Gəncəyə silah 
gətirməyə getdik. Tapşırıq 
verilib ki, cəld getməli, qısa 
zamanda qayıtmalıyıq. Yol 
kənarında yaşlı qadınlar, 
uşaqlar əllərində zənbildə 
nələrsə gətirmişdilər ki, 
bizə versinlər. Bizə də 
təlimat var, saxlaya bilmərik. 
Yanımızla səki ilə maşını 
sürətlə sürür, işarə edir ki, 
şüşəni aşağı salın. Şüşəni 
açan kimi əlindəki bağlamanı 
maşına tulladı. Adamın gözü 
yaşarırdı. Hiss edirdik ki, 
xalqımız ordumuzladır”.

Müsahibimiz deyir ki, an 
etibarilə həyatlarının xilas 
olması halları çox yaşanıb: 
“Bir dəfə mövqe dəyişəndə 
maşının qarşısına raket 
düşdü. Bəxtimiz gətirdi ki, 
raket partlamadı. Bu, düşmən 
ordusunun keyfiyyətsiz 
silahlardan istifadə etdiyinin 
göstəricisi idi”.

Döyüşdə iştirak etdiyindən 
isə atası və qardaşından başqa 
yaxınlarından heç kimin 

xəbəri olmur: “Mən birinci 
dəfə təlimə cəlb olunanda 
müharibə ərazisində yox, 
başqa bir yerdə idik. Ailəm, 
doğmalarım elə bilirdi 
ki, həmin ərazidəyəm. 
Müharibədə olduğumu 
yalnız atam və qardaşım 
bildi. Müharibənin sonuna 
yaxın təsadüfən ailədə hamı 
müharibədə iştirak etdiyimi 
bildi”.

F.Ağayev müharibə 
dövründə kifayət qədər 
yaxşı dostlar qazandığını da 
bildirdi: “Mən sentyabrın 
21-i getdim, dekabrın 30-u 
tərxis olundum. II Qarabağ 
Savaşı 44 gün davam etsə 
də, oradakı insanlarla 44 il 
yoldaşlıq etmişik kimi gəlir. 
Təsəvvür edin ki, müharibədə 
çiyin-çiyinə döyüşən 
insanların çoxu əvvəldən 
bir-birini tanımırdı. Amma 
həmin adamlar sənə görə 
ölümə getməyə hazırdır. Bir 
insan öz doğması, əzizi üçün 
buna gedə bilər, tanımadığı, 
yaxud qısa müddətdə tanıdığı 
bir adama qarşı bunu edirsə, 
bu, onun yüksək keyfiyyətlərə 
sahib insan, vətənpərvər 
olduğunun göstəricisidir. 
Orada bunu çox gördüm və 
çox dost qazandım. Hazırda 
zabit yoldaşlarımızla yaxşı 
ünsiyyətimiz var, tez-tez 
yığışırıq”.

Qeyd edək ki, F.Ağayev 
Prezident İlham Əliyev 
tərəfindən “Suqovuşanın 
azad olunmasına görə” 
medalı ilə təltif edilib. Dövlət 
qulluğunda çalışdığı üçün 
müharibədən sonra “Dövlət 
qulluğunda fərqlənməyə 
görə” və “Vətən müharibəsi 
iştirakçısı” medalları ilə də 
təltif olunub.

“HISS EDIRDIK KI, 
XALQIMIZ ORDUMUZLADIR”

Döyüşçülərimizə 
baxanda 

görürdün ki, hər 
bir əsgər illər 

boyu bu qələbəni 
arzulayıb. 

Hava soyuq, 
yağışlı olurdu, 

amma bu 
çətinliklər gözə 
görünmürdü. 

Heç kim döyüş 
mövqeyini tərk 

etmək istəmirdi.

TARIX

aygunasimqizi@kaspi.az

SÖHBƏTLƏŞDI:
AYGÜN ASİMQIZI

FOTOLAR: Sabir Məmmədov /Global Media Group

“MAŞININ QARŞISINA “MAŞININ QARŞISINA 
RAKET DÜŞDÜ, AMMA RAKET DÜŞDÜ, AMMA 
PARTLAMADI”PARTLAMADI”
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İqtisadçı Pərviz Heydərovun 
sözlərinə görə, narı Avropaya 
çıxarmaqda problemlər yaşasaq da, 
Şərq ölkələrinə ixrac edə bilərik: 
“Qeyri-neft sektoruna aid məhsulları 
əsasən Rusiya bazarlarına çıxarırıq. 
Burada əvvəl-axır problemlə 
üzləşəcəyimiz qaçılmaz idi. Nar 
dünyada ən çox tələb olunan meyvə 
növlərindən biridir. Niyə bu məhsulu 
Yaxın Şərq ölkələrinə ixrac edə 
bilmirik? Ərəb ölkələrinə, Asiyaya 
ixrac üçün real imkanları götür-qoy 
etməliyik. Qeyd etdiyim ölkələrdən 
kifayət qədər gəlir götürmək 
olar. Rayonlarda kənd təsərrüfatı 

məhsullarının emalı zavodları var. 
Müxtəlif şirələr, konservlər, kompotlar 
istehsal olunur. Bu məhsulları 
həmçinin xaricə də göndəririk. Nar 
emal olunduqda, ondan 
müxtəlif məhsullar 
əldə etmək 
mümkündür. Biz 
narın özünü deyil, 
ondan hazırlanan 
məhsulları ixrac 
edərək xeyli 
valyuta 
əldə edə 
bilərik”.

Azərbaycan Nar İstehsalçıları 
və İxracatçıları 
Assosiasiyası” İctimai 

Birliyinin sədri Fərhad Qaraşov 
məlumat verib ki, bu il nar 
istehsalçıları məhsullarını xarici 
bazarlarda satmağa çalışsa da, 
ixracda ciddi problemlər var. 
Bu, əsasən Rusiya və Ukrayna 
arasındakı müharibədən 
qaynaqlanır. Buna görə də  
nəzərdə tutulan ixracın 40-50 %-i 
reallaşdırılıb. F.Qaraşovun sözlərinə 
görə, xaricə nar aparan sürücülər 
Ukrayna ərazisinə daxil olmaq 
üçün digər Avropa ölkələrinin 
ərazisindən istifadə etməli olurlar. 
Bunun üçün isə Şengen vizası 
almaq lazımdır. Bu vəziyyət ixrac 
müddətini 5 gündən 20 günə qədər 
artırır. Ona görə də istehsalçılarımız 
Azərbaycan narının Ukraynaya 
ixracına bir o qədər də səy 
göstərmirlər. Rusiyada isə alıcılıq 
qabiliyyəti aşağı düşdüyündən narın 
alışı zəifləyib. Düzdür, Rusiyaya 
ixrac davam edir, amma bu 
ənənəvi bazarda qiymətlər aşağıdır. 
Avropaya nar ixrac etmək 
üçün isə “Globalgap” 
sertifikatı tələb 
olunur. Bütün 
bu səbəblərə 
görə fermerlər 
nar ixrac edə 
bilmirlər.

BƏS 
FERMERLƏR 
NƏ DEYIR?

İllərdir xarici 
bazara nar 
ixrac edən 
fermer Ülvi 
Cəfərov 
dedi ki, bu 

il Rusiya-Ukrayna müharibəsinə 
görə xaricə məhsul çıxaran fermer 
demək olar ki, olmadı: “Çünki həm 
gömrükdəki rüsumlar, həm də 
Rusiyada alıcı kütləsinin az olması 
məhsul ixrac etmək üçün sərfəli 
deyil. Xaricə çıxara bilmədiyimiz 
məhsulu daxili bazara yönəldirik. 
Belə olan halda daxili bazarda da 
məhsul bol olduğundan qiymət 
də aşağı olur. Bu da istehsalçını 
qane etmir. İstənilən halda 
məhsulu daxildə satmaqdansa, 
xaricə ixrac etmək daha yaxşıdır. 
Çünki xaricdən əldə etdiyimiz gəlir 
daha çox olurdu. Ümumilikdə nar 
ixracının azalması biz fermerlərə 
çox pis təsir edib”. 

Göründüyü kimi, narın ixracı 
ilə bağlı problemlər yaşayırıq. 
Bəs ixracla bağlı problemləri həll 
etmək üçün dövlət qurumları nə 
düşünürlər? 

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin 
İctimaiyyətlə əlaqələr və 
informasiya təminatı şöbəsinin 
müdiri Vüqar Hüseynov bildirdi ki, 
ixrac məsələlərinə Dövlət Gömrük 
Komitəsi nəzarət edir.

Dövlət Gömrük Komitəsindən 
isə bu məsələlərin Kənd 

Təsərrüfatı Nazirliyinə aid 
olduğu bildirildi. Dövlət 

Gömrük Komitəsinin 
statistikasına görə, 

2022-ci ilin ilk 
10 ayı üzrə 8479 
ton nar ixrac 
edilib. 2021-ci ilin 
yanvar-oktyabr 
aylarında isə 13 

172 ton nar ixracı 
olub. Statistikadan 
da göründüyü kimi 

bu il ixracımız 
keçən illə 
müqayisədə 
xeyli azalıb. 

Kənd təsərrüfatı üzrə ekspert Cəfər 
İbrahimli “Kaspi”yə açıqlamasında 
dedi ki, ixracdakı problemləri 
həll etmək üçün digər bazarlara 
yönəlməliyik: “Ölkəmizin narı daha 
çox Ukrayna və Rusiyaya satılır. İndi o 
ölkələrdəki vəziyyətlə əlaqədar ixracda 
çətinliklər yaranıb. Həmçinin alıcılıq 
qabiliyyəti də aşağı düşüb və nəticədə 
məhsula tələbat azalıb. Amma nar 
elə bir məhsuldur ki, ona sadəcə 
Rusiya və Ukraynada deyil, dünyanın 
hər yerində tələbat mövcuddur. 
Bildiyim qədər nar şirə şəklində emal 
olunandan sonra Avropaya, xüsusilə 
İsrailə satılırdı. Fermerlərin daha uzaq 
bazarlara məhsul çıxarması üzrə malın 

qeydiyyat, sertifikasiya məsələlərində 
çətinlik olur. Bunları vaxtında etmirlər 
deyə, ixracda çətinliklər 
yaşanır. Bu məsələləri 
həll edib Ukrayna 
və Rusiyadan 
başqa daha geniş 
bazarlara da malın 
göndərilməsini təmin 
etmək, 
bazar 
çeşidliliyini 
artırmaq 
lazımdır”.

NARA DÜNYANIN 
HƏR YERINDƏ TƏLƏBAT VAR

ŞƏRQ ÖLKƏLƏRINƏ YÖNƏLSƏK, TƏSƏRRÜFAT 
SAHIBLƏRI RUSIYA BAZARINA ÜZ TUTMAZ

Son illər Azərbaycan narı əsasən Rusiya 
və Ukraynaya ixrac edilir. Logistikadakı 
problemlər, alıcılıq qabiliyyətinin aşağı 
düşməsi nəticəsində həmin ölkələrə 
ixrac xeyli azalıb. Ekspertlər hesab 
edirlər ki, yaranmış vəziyyətdə narımız 

üçün yeni bazarlar axtarılmalıdır.
ZƏRIF SALMANLI
zarifsalmanli@kaspi.az

Cəfər Cəfər 
IbrahimliIbrahimli

Pərviz Pərviz 
HeydərovHeydərov

2022-ci ilin
yanvar-oktyabr 

ayları

2021-ci ilin
yanvar-oktyabr 

ayları

13172 
ton

8479 
ton

”
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“MƏNIMLƏ SƏYAHƏTƏ ÇIXANIN TARIXƏ HƏVƏSI OLMALIDIR”

İradə Qədirova: 
“Səyahət 

zamanı 
komfort 

zonadan 
çıxmaq 

lazımdır. 
Hafizəmdə 

ən gözəl 
qalan ölkələr 

məhz komfort 
zonamı tərk 

etməyə 
məcbur edən 
ölkələr olub. 

Çünki nə 
qədər çətinlik 

aşırsansa, 
bir o qədər o 

ölkənin ruhuna 
toxunursan 

və sənin 
yaddaşında 

əbədi ilişib 
qalır”.

O nunla söhbət etmək 
maraqlıdır. Şirin 
təbəssümü adamı cəlb 

edir. Fikirlərini aydın izah edir, 
məntiqi güclü və inandırıcıdır. 
İnsanları həvəsləndirməyi, 
fikirlərinə ortaq etməyi bacarır. 
Yaxından ünsiyyət qurduğu 
insanlardan savayı sosial 
platformalarda paylaşımlarına 
“ürək” qoyan insanlar da saysız-
hesabsızdır.

Sosial platformalardan 
tanıdığım bu xanımla – İradə 
Qədirova ilə yaxından tanışlığa 
və müsahibəyə təşkil etdiyi sərgi 
fürsət yaratdı.

● Sizi gah səyahətçi, gah 
bloqer, gah tarixçi, gah da 
fotoqraf kimi təqdim edirlər. 
Hansı daha çox fəaliyyətinizə 
uyğundur?

● Səyahət etdikcə özümdən 
də asılı olmadan bütün bunları 
fəaliyyətimdə birləşdirmişəm. 
Bloqer sözündən heç xoşum 
gəlmir. Müasir terminologiyada 
işlənən sözdür. Başı çıxan da, 
çıxmayan da özünü bloqer 
adlandırır. Mən artıq bu 
yarlığı özümə götürmürəm. 
“Səyahətçi-bloqer” anlayışı daha 

yaxşıdır, çünki əvvəlində 
“səyahət” sözü var. 

Mən səyahətlərimi 
eyni zamanda 
tarixçi ixtisasıma 
da yansıdıram. 
Səyahət etdiyim 
yerləri insanlara 
təkcə şəkil çəkməklə 
göstərmirəm, tarixdən 

də söhbət açıram. Ona 
görə bu fəaliyyətlərin 

birini digərindən 
ayırmaq 

olmur.

“BU SƏFƏR MƏNƏ NƏ VERƏCƏK?”
● Bu yaxınlarda Bakı 

Fotoqrafiya Evində təşkil olunan 
Pakistanla bağlı sərgi səyahət 
və incəsənət həvəskarlarının 
diqqətindən kənarda qalmadı. 
Sərginin ideyası necə yarandı?

● Bu sərgi təkcə Pakistanla 
bağlı deyildi. Mən tarix ixtisasını 
seçəndə dünyanı gəzmək, 
xalqların etnoqrafiyasını, 
yaşamlarını çəkib jurnallarda 
paylaşmağı arzulayırdım. O zaman 
sosial platformalar yox idi. Zaman 
irəlilədikcə həmin dərgiləri sosial 
şəbəkələr əvəzlədi. Bir müddət 
səyahətlərimə, çəkdiyim fotolara 
baxdım və “deyəsən, 2000-ci 
ildə qarşıma qoyduğum arzumu 
yaşayıram”, - deyə içimdə bir 
qığılcım yarandı. Pakistan səyahəti 
məni bir növ silkələdi. Etnoqrafik 
xalqların yanında olunca, 
danışdıqlarını eşidincə ruhum 
bir növ intibah yaşayırdı. Əsl 
arzunu yaşamaq bu idi. Məndən 
kilometrlərlə uzaqda olan, 
hansısa dağın ətəyində yaşayan 
bir xalqla həm təmas qururam, 
həm yaşayışlarına bələd oluram, 
həm də səfərimdən zövq alıram... 
Səyahətə çıxmazdan qabaq bir 
növ özümə “bu səfər mənə nə 
verəcək”, - deyə sual verirəm. 
Məsələn, İrana gedəndə “olsun 
ki, oradan kitabla qayıdacam”, 
- deyə bilirdim. Əgər İrana sərgi 
düşüncəsi ilə getsəydim, özümlə 
kamera götürərdim, amma mobil 
telefon götürdüm. Çünki telefonla 
çəkilən fotolardan sərgi olmur. 
Pakistana gedəndə isə əvvəldən 
sərgi etmək niyyətimi bilirdim. 
Fotokameramı götürdüm və belə 
bir sərgi əmələ gəldi. Bu sərginin 
baş tutmasında Pakistanın 

ölkəmizdəki səfirinin də böyük 
payı var. Pakistan mənim 10 
illik arzum idi. Turist vizasının 
verilməsi çətin idi. Deyirdilər, 
qadınlara viza verilmir. Bu ilin 
mart ayında Pakistanla birbaşa 
reyslər həyata keçirilməyə başladı. 
Bu, ad günümə təsadüf etdi. “Bu, 
Pakistanın mənə hədiyyəsidir, 
deyəsən, bu il səfərim baş 
tutacaq”, - deyə düşündüm. 
Pakistan elə bir ölkədir ki, bir 
balaca sevgi verirsən, sənə daha 
böyük sevgi ilə geri qayıdır. Bunu 
orada hiss etdim. Ona görə qürur 
hissi keçirirəm ki, ilk sərgim məhz 
Pakistanla bağlı oldu. Sərgiyə 
gələn ziyarətçilər “Sayənizdə 
Pakistanı tanıdıq”, - dedilər. 
Sərgiyə baş çəkənlər o ab-havaya 
büründülər. Əgər ziyarətçilər bu 
şəkillərə baxıb Pakistana getmək 
istəyirlərsə, demək, mən qarşıma 
qoyduğum missiyanı həyata keçirə 
bilmişəm. 

“KOMFORT ZONA”DAN ÇIXANDA
● Səyahətlər zamanı insanlara 

vermək istədiyiniz mesaj nədir?
● Bizim insanlarda bir 

xüsusiyyət var: görmədikləri yerlər 
haqqında bəzən mənfi danışmağı 
xoşlayırlar. Fikrimcə, bir yer 
haqqında müzakirə açmazdan 
əvvəl onun haqqında oxumaq 
lazımdır. Təkcə bir hissəni 
görüb “Şəhər pis gündədir” və 
ya kasıb insan görüb “Ölkə kasıb 
vəziyyətdədir”, - fikrini söyləmək 
düzgün deyil. Ümumiyyətlə, 
məncə, ölkə kasıbdırsa, “ora 
getməyim, varlı ölkəyə gedim”, -  
demək yanlışdır.

Mən getdiyim yerləri özüm 
üçün kəşf edirəm, o şəkildə də 
insanlara ötürməyə çalışıram. 
Onlar bu mesajı alırlarsa, çox 
məmnun oluram. 

Mənim fikrimcə, səyahət 
zamanı komfort zonadan çıxmaq 
lazımdır. Hafizəmdə ən gözəl 
qalan ölkələr məhz komfort 
zonamı tərk etməyə məcbur edən 
ölkələr olub. Çünki nə qədər 
çətinlik aşırsansa, bir o qədər o 
ölkənin ruhuna toxunursan və 
sənin yaddaşında əbədi ilişib qalır. 
Belə bir məsəl var: yola çıxan 
adamla yoldan qayıdan adam eyni 
deyil. Demək ki, o ölkə bizə nəyisə 
öyrədir, bizdə nəyisə dəyişdirir. 

SƏFƏR ÖNCƏSİ ÇAĞIRIŞ
● İrandan gələndən 

sonra “Əfşan” kitabı yarandı. 
Təəssüratlar çoxmu zəngin idi?

● Yanında duyğularını, 
emosiyalarını bölüşən bir adam 

olmayanda özünlə baş-başa 
qalırsan. Əmin idim ki, bu hisslər 
sonda bir vərəqə köçürüləcək. 
Bizdən çox şey var o coğrafiyada. 
İstər soydaşlarımız olsun, 
istərsə də böyük kilometrlərə 
“səpələnmiş” mədəni irs olsun. 
Nəticədə “Əfşan” yarandı. 
Bilirsinizmi, bu, bilərəkdən bir 
seçim olmur. Elə bil səfər öncəsi 
bir çağırış gəlir və bu hissi izah 
edə bilmirsən. Mənim üçün 
Hindistan söhbəti hələ bitməyib. 
O ölkə mənim üçün tam bir 
atlasdır. Çünki sırf Kəşmir adına 
Hindistana yenidən qayıdacam. 

DAĞLARDA GİZLƏNƏN 
KƏNDLƏRİN KƏŞFİ

● Azərbaycanla bağlı 
regionlarımıza ünvanlanan 
layihə həyata keçirirsiniz. Daxili 
turizmə maraq yüksəkdirmi?

● 2016-ci ildən gənc qız 
və qadınlarla hikinq-eko 
marşrutlara çıxdım. Qruplarda 
çoxu xaricilər idi. İndi isə 
baxıb görürsən ki, insanlar 
bazar gününü təkcə kafe və 
restoranlarda keçirmirlər, təbiətə 
axışırlar. 

Mən öz səyahətlərim zamanı 
ənənəvi marşrutlardan çıxıram. 
Dağlarda gizlənən kəndləri 
kəşf etməyi xoşlayıram. 
Astaranın Sım kəndinə mənə 
qədər gedənlər vardı. Amma 
təqdimatdan çox şey asılıdır. 
Keçən il fotolarla danışan 
təqdimatımdan sonra Sım 
turistik destinasiyalardan birinə 
çevrilib. İndi Sımda heç bir 
yer kəşf etməsəm belə, mental 
durumumu qaydaya salmaq, iki 

günlük sakitlik üçün yenə də 
ora üz tuturam.

● Ölkəmizin əl-ayaq 
dəyməmiş yerləri, dağ və 
meşələrində gizlənən kəndləri 
çoxdurmu?

● Çoxdur... Desəm ki, mən 
bütün Azərbaycanı kəşf etmişəm, 
düzgün olmaz. Qarabağ təzə 
işğaldan azad olunub. Bu bölgəni 
gəzib görəcəyik. Məndə tərəkəmə 
ruhu var. Aşağıda Ağcabədi 
var. Orada şahsevənlər yaşayır. 
Elə kəndlər turistik kəndlərə 
çevrilməyəcək, çünki onlar 
artıq Azərbaycanın etnoqrafik 
xəritəsidir. Lakin cənubda 
meşələrin içində gizlənmiş 
kəndlər var. Vaxt elədikcə həmin 
kəndlərə getmək istəyirəm.

FƏRQLİ ENERJİLİ 
İNSANLARIN BİR QRUPDA 
OLMASI MƏSLƏHƏT DEYİL 

● Təcrübənizdən çıxış 
edərək tək səyahət etməklə, 
qrup halında səfər etməyin 
üstünlükləri və mənfi tərəfləri 
nədir?

● Məsələn, dağ zirvələri olsa, 
bu yürüşlərə tək getmərəm. 
Çünki bu marşrutlarda bələdçiyə 
böyük ehtiyac var. Belə səfərlərə 
qrup halında getməyin böyük 
üstünlüyü var. Həm yeməyi 
bölüşürsən, həm kiminsə başına 
bir iş gəlsə, tək olmur. Bəzən 
hiking səyahətlərə qrupla getmək 
məni geri salır. Çünki qrupda 
olan insanların hamısının səyahət 
anlayışı eyni olmur. Məsələn, 
mən səyahət ərzində bir neçə yer 
görmək istəyirəm, amma kimsə 
bir yerlə kifayətlənmək istəyər, 
fiziki imkanları yol verməz və s. 
Ya o mənim enerjimə, ya da mən 
onun enerjisinə tabe olmalıyıq. 
Ancaq bu, məni geri salacaq. 

Nəticədə, mənim seçimim növbəti 
səfərimə tək çıxmaq olacaq. Əgər 
planım layihə şəklindədirsə, 
məsələn, kənd qadınlarının 
həyatını işləyəcəyəmsə, o səfərə 
qrup halında çıxmaq qeyri-
mümkündür. Bunların heç biri 
dincəlmək xarakterli turlar deyil. 
Mən öz qarşıma ev tapşırığı qoyub 
çıxıram ki, qayıdandan sonra 
hansısa bir reportajı hazırlayım. 
Fərqli enerjili insanların bir 
qrupda olması bir-birinə 
maneədir.

İÇİMDƏ SANKİ ŞƏRQİN SƏSİ VAR 
● Səyahət etdiyiniz ölkələrin 

coğrafiyası genişdirmi?
● Elə bir siyahım yoxdur, 

15-ə yaxın ölkədir. Elə ölkə var 
ki, orada 8 dəfə və ya bir ölkədə 
2-3 dəfə olmuşam. Kəmiyyət 
dalınca qaçsam, 30 ölkə edir. 
Bir həftə ərzində 5 ölkə gəzmək 
kimi səyahətlərin əleyhinəyəm. 
Mənim üçün bir ölkə bir şəhər 
demək deyil. Bu yolla kəmiyyəti 
artırmağın da əleyhinəyəm. Mən 
kəşf eləməyi xoşlayıram. Bu 
səpkili xarici vətəndaş olsam, 
Azərbaycana gəlib təkcə Bakı ilə 
kifayətlənmərəm və demərəm 
ki, Azərbaycanda olmuşam. 
Paytaxtda olmaq bir ölkədə tam 
olmaq demək deyil. İnsanların 
fərdi yanaşmasından çox şey 
asılıdır. Seçim məsələsidir, 
kim necə istəyir, elə də gəzir. 
Mənə bu gün şans versələr ki, 
ya Fransaya, ya Hindistana get, 
yenə Hindistana gedərəm. Orada 
məni cəlb edən mövzular var. 
İçimdə Şərqin səsi var, onları 
işləməyə gedərəm. İndiki enerjimə 
bu ölkələr daha çox uyğun 
olduğundan seçimimi belə edirəm.

Mən 
getdiyim 

yerləri 
özüm 

üçün kəşf 
edirəm, o 
şəkildə də 
insanlara 
ötürməyə 
çalışıram. 

Onlar bu 
mesajı 

alırlarsa, 
çox 

məmnun 
oluram. 

● Özünüz də turlar 
təşkil edirsiniz. Bu 
turların özəlliyi nədir? 
Yəni sizə qoşulacaq 
turistə nə vəd edirsiniz?

● Mənimlə səyahətə 
çıxanın tarixə həvəsi 
olmalıdır. İnsan özü 
baxır və “İradə xanım, 
mən sizinlə gəzmək 
istəyirəm”, - deyir. 
O bilir ki, mənim 
yanımda olsa, ona bu 
məlumatları verəcəyəm. 
Məsələn, Pakistan 
sərgisini ziyarətə 
gələnlər təkcə şəkillərə 
baxmadılar. Hər şəklin 
arxasında bir hekayə 
gizlənirdi. Biz onlara 
hər şəkil haqqında 
məlumat verirdik. Eləcə 
də, “Sultan Əhməd” 
məscidindən danışanda 
onun arxasında yatmış 
başqa bir hekayə 
danışacam. İnsan 
başa düşməlidir ki, 
bu hər hansı turizm 
agentliyinin yox, 
İradə Qədirovanın 
turudur. Mənimlə 
gəlsələr, instaqramda 
bu gün hansı təqdimatı 
görürlərsə, onu canlı 
şəkildə yaşayacaqlar. 

İNSANIN RUHU ÜÇÜN
● Müasir dünyada 

insanlar səyahət 
etməyi xoşlayır. Hətta 
son qəpiklərini də 
səfərlərə xərcləyənlər 
var. Müşahidələriniz nə 
göstərir, bizim insanlar 

bu siyahıda hansı yeri 
tuturlar?

● Faiz nisbəti ilə 
bizim insanlar da 
səyahəti sevir. Amma 
komfort səyahəti 
sevənlər daha çoxdur. 
Aktiv gəzməyə, səyahətə 
və kəşf etməyə cavanlar 
arasında az-az rast 
gəlinir. İnsanlarımız pul 
xərcləməyi xoşlayırlar, 
amma daha rahat 
səyahət istəyirlər. 
Haradasa dəniz 
sahilində dincəlsinlər, 
şəhəri görsünlər – bu, 
onlara bəs edir. Əgər 
azərbaycanlı bir turistə 
5 gün ya Antalya, ya 
Şanlı Urfa, Mardin və 
ya Antakiyaya səyahət 
şansı buraxsanız, 
çoxu dəniz sahilində 
dincəlməyə üstünlük 
verəcək. Amma 
Türkiyənin özündə 
sivilizasiyalar yatıb. 
Qərbi şərqindən, şərqi 
cənub-şərqindən 
fərqli... Mənə gizlənmiş 
yerləri tapmaq daha 
maraqlıdır.

● Səyahət etməyin 
üstünlüyü nədir?

● Bu, insanın öz 
ruhu üçün önəmlidir. 
Hər bir səyahət, hər 
bir yol insanın yenidən 
dirçəlməsinə və 
fərəhlənməsinə gətirib 
çıxarır. Bu, startdır. Elə 
bil yorulursan, yenidən 
özünə qayıdırsan... 

Fotolar: Sabir Məmmədov / Global Media Group

ƏGƏR MƏNİMLƏ GETSƏLƏR...

XOSLAYIRAM”XOSLAYIRAM”
MÜSAHIBƏ

SÖHBƏTLƏŞDI:
Təranə Məhərrəmova

taranamaharramova@kaspi.az

“MƏN KƏSF ETMƏYI“MƏN KƏSF ETMƏYI
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MÜSAHIBƏ

SÖHBƏTLƏŞDI:
XANIM AYDIN

xanimaydin@kaspi.az

Son zamanlar oynaq 
ağrılarından əziyyət 
çəkən insanların sayı 

artır. Hərəkət məhdudiyyəti 
verən bu kəskin ağrıların 
səbəbi artrit və artoz kimi 
xəstəliklərdir. Bu barədə 
müsahibimiz daxili xəstəliklər 
və revmatologiya uzmanı 
Sarvan Ağamuradovla 
söhbətləşdik.

● Son zamanlarda artrit 
və artroz kimi xəstəliklərin 
yayıldığını müşahidə edirik. 
Sizcə, niyə belədir?

● Əslində, artrit xəstəliyinin 
özü yox, sadəcə fərqindəliyi 
artıb. Son illərdə tibbin, 
texnologiyanın, yeni müayinə 
metodlarının artması ilə bağlı 
artritə səbəb olan xəstəliklər 
artmaqdadır. Artrozda isə son 
illərdə artım var. Əsas səbəblər 
müasir dünyamızın bəlası olan 
hərəkətsizlik, fast-fudlar, hazır 
yeməklər, çəki artımıdır. 

ARTROZA DAHA ÇOX 
XANIMLARDA RAST GƏLINIR

● Iki xəstəliyi bir-birindən 
fərqləndirən nədir?

● Artrit oynaq iltihabıdır. 
Bədənimizdəki oynaq 
boşluqlarında maye 
toplanmasıdır. Bəzən 
orqanizm heç bir zədə 
olmadan bu mayeni özü 
yaradır. Oynaq, oynağı təşkil 
edən sümüklərdən, onu örtən 
qığırdaq təbəqəsindən, bunları 
əhatə edən sinovial qatdan və 
bunların hamısının üzərini 
örtən oynaq kapsulundan 
ibarətdir. Oynağın içərisində 
özünün ifraz etdiyi sinovial 
maye var. Həmin maye bizim 

oynaqlarımızın hərəkətini 
təmin edir. Bu maye bir növ 
maşın mühərrikində yağın 
rolunu oynayır. Hər hansı bir 
səbəbdən sinovial mayenin 
iltihablaşması və ya çoxalması 
artritə səbəb olur. Revmatoid 
artrit artritlər içərində ən 
çox yayılanıdır. Amma 50 
yaşdan yuxarı ən çox yayılan 
oynaq xəstəliyi artrozdur. 
El arasında buna oynağın 
kirəcləşməsi deyirlər. Artroz 
zamanı qığırdağın azalması, 
oynaq məsafəsinin azalması 
və iki sümüyün bir-birinə 
yaxınlaşması müşahidə olunur. 
Artroz daha çox xanımlarda 
rast gəlinir. Çəkinin çox olması, 
erkən yaşda klimaks, ağır 
şəraitdə iş və ya oynağa çox 
yük düşən işlərlə məşğul olmaq 
buna səbəb olur. Piano ifaçıları, 
kompüterdə işləyən, hörgüylə 
məşğul olan xanımlarda əl 
osteoartriti, çox kilolu və daha 
çox ayaqüstu işlərdə çalışan 
insanlarda isə güc dizə düşdüyü 
üçün daha çox diz oynağı 
artrozu olur. Bu iki xəstəlik 
arasında nə qədər fərq olsa da, 
bağlılıq da var. Belə ki, artrit 
artrozu sürətləndirir. Yəni 
oynaq iltihabı qığırdağın da 
zədənlənməsinə gətirib çıxardır. 
Artrozun ən çox olduğu oynaq 
diz, əl, bud-çanaq, onurğa 
sütunu, həmçinin də, ayaq və 
əl biləyi, çiyin oynağıdır. Ağır 
çəkili insanlarda ən çox aşağı 
ətraflar zədələnir. Bəzən erkən 
yaşlarda da artroz yarana 
bilər və çox vaxt xəstənin 1-ci 
dərəcəli  yaxınlarında da erkən 
yaşda artroz hekayəsi olduğu 
görünür. Yəni xəstəlik genetik 
olur. 

NÖVLƏRINƏ GÖRƏ 
DƏYIŞKƏN, ƏLAMƏTLƏRI 
MÜXTƏLIF OLAN XƏSTƏLIK

● Bu xəstəliklərin 
əlamətləri nədir?

● Əslində, artrit növlərinə 
görə çox dəyişkən bir 
xəstəlikdir və əlamətləri də 
müxtəlifdir. Amma əgər 
iltihablı bir proses, yəni 
artrit varsa, xəstə oynağında 
şişkinlik, qızartı, müəyyən 
qədər istilik hiss etməlidir. Bu 
zaman oynağın funksionallığı 
azalır, insan normal iş görə, 
hərəkət edə bilmir. Şişkinlik 
olmadan da ağrı başlaya bilər. 
Ağrı daha çox gecələr və səhər 
saatlarında olur. Artrozda 
isə tam əksinədir. Yəni insan 
istirahətdə az, hərəkətdə daha 
çox ağrı hiss edir. Məsələn, 
deyir ki, oturanda yaxşıyam, 
duranda ağrı hiss edirəm, 
5-10 dəqiqə hərəkətdən sonra 
özümə gəlirəm. İltihablı 
xəstələrdə səhər tutulmaları 
çox olur, hətta bəzən 
günortaya, axşama qədər 
çəkir. Gecə ağrılar olur, xəstə 
rahat ola bilmir. Artrozda da 
belə əlamətlər ola bilər, amma 
qısamüddətli olur. 

XÜSUSI PƏHRIZI 
VƏ YA QIDALANMA 
QAYDASI YOXDUR

● Bu xəstəliklə 
üzləşənlərin xüsusi 
qidalanmaya, pəhrizə 
ehtiyacı varmı?

● Hər iki xəstəlik üçün 
xüsusi bir pəhriz və ya 
qidalanma yoxdur. Amma duz 
və şəkər mütləq azaldılmalıdır. 
Daha çox meyvə və tərəvəzə 
üstünlük verilməlidir. 

UZUN MÜDDƏT AYAQ 
ÜSTƏ QALMAQ OLMAZ 

● Müalicə necə aparılmalıdır?
● Artritin türkəçarə ilə 

müalicəsi yoxdur. Aktiv artrit 
xəstələrinə fizioterapiya, isti 
prosedurlar, vannalar məsləhət 
deyil. Ara dönəmlərdə, bəlkə də 
olar, amma qərarı revmatoloq 
verməlidir. Artritə səbəb olan 
xroniki xəstəliklərdir və buna 
görə də müalicəsi kompleks və 
uzunmüddətli aparılmalıdır. 
Ümumiyyətlə, müalicə ciddi 
həkim nəzarəti altında və davamlı 
olmalıdır. Artritdə müalicə bəzən 
illər boyu davam edir.

Artrozda müalicədən daha 
çox profilaktika və həyat tərzi 
dəyişikliyi önəmlidir. İkincili 
artrozun profilaktikası, yəni 
qarşısının alınması artroza səbəb 
olan oynaq iltihabının, yəni artritin 
vaxtında və düzgün müalicə 
edilməsidir. Səbəbi bilinməyən 
artrozlarda profilaktika, artıq çəki 
varsa arıqlamaq, kökəlməmək, 
oynaq üzərinə düşən yükü artıran 
ağır işlərdən və ağır idman 
hərəkətlərindən uzaq durmaq, 
yoxuş çıxma, pilləkənlə qalxma-
düşmə kimi hərəkətlərdən, 
uzunmüddətli yeriməkdən, 
qaçmaqdan və uzun müddət 
ayaq üstə qalmaqdan uzaq 
durmaq lazımdır. Artrozun erkən 
mərhələsində dərmanla müalicəsi, 
əsasən, simptomik və dəstək 
xarakterlidir. Son mərhələlərdə 
(3-4-cü mərhələ) isə tək müalicə 
seçimi cərrahi müdaxilədir.

Daxili xəstəliklər və revmatologiya uzmanı Sarvan Ağamuradov: “Artritə 
səbəb olan xroniki xəstəliklərdir və buna görə də müalicəsi kompleks və 
uzunmüddətli aparılmalıdır. Ümumiyyətlə, müalicə ciddi həkim nəzarəti 
altında və davamlı olmalıdır. Artritdə müalicə bəzən illər boyu davam edir”.

Fotolar: 
Sabir Məmmədov / Global Media Group

Artrit 
oynaq 

iltihabıdır. 
Bədənimiz-
dəki oynaq 

boşluqla-
rında 
maye 

toplan-
masıdır. 

Bəzən 
orqanizm 

heç bir 
zədə 

olmadan 
bu mayeni 

özü 
yaradır.

“ARTRITIN TÜRKƏÇARƏ ILƏ “ARTRITIN TÜRKƏÇARƏ ILƏ 
MÜALICƏSI YOXDUR”MÜALICƏSI YOXDUR”
“ARTRITIN TÜRKƏÇARƏ ILƏ “ARTRITIN TÜRKƏÇARƏ ILƏ 
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Cəmiyyətin əlilliyi olan 
şəxslərdən ibarət həssas 
bir təbəqəsi var. Arzuları, 

xəyalları qədər fiziki imkanları 
sonsuz olmasa da, çalışqanlıqları, 
bacarıqları, təşəbbüskarlıqları 
və həyata sevgiləri intəhasızdır. 
Onlar dövlətin diqqət və qayğısı 
ilə tam əhatə olunublar. Amma 
xarici və yerli təcrübənin göstərdiyi 
kimi, əlilliyi olan insanlar çox vaxt 
cəmiyyətdə fəal iştirak etmək üçün 
bütün potensial imkanlara malik 
olsalar da, arzularını tam həyata 
keçirə bilmirlər. Onların cəmiyyətə 
inteqrasiyasına, təlim və tədrisə, 
məşğulluğa, özünüməşğulluğa daim 
ehtiyacları olur. 

Korporativ sosial məsuliyyət 
(KSM) layihələri ilə fiziki 
məhdudiyyətli şəxslərə mütəmadi 
töhfəsini verən “NAR” ənənəsinə 
sadiq qalaraq əlilliyi olan insanlara 
fəaliyyətində həmişə xüsusi yer 
ayırır. Ölkənin yüksək keyfiyyətli 
telekommunikasiya xidmətləri 
göstərən mobil operatoru vəzifəsini 
təkcə müştərilərin etibarlı 
tərəfdaşına çevrilməklə bitmiş hesab 
etmir, həmçinin KSM strategiyasını 
fəaliyyətinin ən vacib istiqamətinə 
çevirməkdə davam edir. 

Gövhər 
Həsənzadə

Eşitmə və nitq 
məhdudiyyətli gənclərə 
“NAR”dan dəstək. 
Korporativ sosial 
məsuliyyət layihələri 
ilə fiziki məhdudiyyətli 
şəxslərə mütəmadi 
töhfəsini verən “NAR” 
ənənəsinə sadiq qalaraq, 
əlilliyi olan insanlara 
fəaliyyətində həmişə 
xüsusi yer ayırır. Ölkənin 
yüksək keyfiyyətli 
telekom-
munikasiya 
xidmətləri 
göstərən mobil 
operatoru 
vəzifəsini təkcə 
müştərilərin 
etibarlı 
tərəfdaşına 
çevrilməklə 
bitmiş hesab 
etmir, həmçinin 
KSM strategiyasını 
fəaliyyətinin ən vacib 
istiqamətinə çevirməkdə 
davam edir.

“Təlim Məktəbi” 
layihəsı çərçivəsində 
Mərkəzdə gənc qızlar 
üçün manikür ustalığı 

təlimləri müasir 
avadanlıqla təchiz 

olunmuş otaqlarda 
keçirilir. Müəllimlər 

peşə üzrə böyük 
təcrübəyə malik praktik 
nəzəriyyəçilərdir. Gənclər 

“NAR”ın həyata keçirdiyi 
layihəni təkcə məşğulluq kimi 

deyil, həyatlarını kökündən dəyişəcək 
imkan kimi dəyərləndirirlər.  

“Belə layihələrin davamlı olmasını 
arzulayıram!”, - deyən layihə iştirakçısı 
Cəmilə Pauç bir neçə il əvvəl Polşada 
yaşayıb. Daha sonra Bakıya qayıdıb. 
Təlimə qatılmaq üçün həftəiçi 5 gün 
Xırdalan qəsəbəsindən mərkəzə 
tələsir: ”Manükür peşəsinin sirlərini 
həvəslə öyrənirəm. Elə hesab edirəm 
ki, təlimlərdən sonra özməşğulluğumu 
qura biləcəyəm. Bu təlimlər mənə 
həm mənəvi, həm də maddi 
dəstək olacaq. Layihə həyatımda 
dönüş yaratdı. Buna görə, “NAR”-a 
minnətdarlığımı bildirirəm!”  

 
“NAR”IN ÇAĞIRIŞI 

“NAR” ümumilikdə fiziki 
məhdudiyyətli gənclər üçün təlimi 
və yaranacaq iş imkanlarını onların 
müstəqillik qazanmaları və cəmiyyətə 
inteqrasiyalarının ən yaxşı yolu kimi 
dəyərləndirir. Elm və təhsilə dəstək, 
peşə təlimi strategiyasını əsas fəaliyyət 
istiqamətlərindən hesab edən “NAR”ın 
həyata keçirdiyi layihələr də əlilliyi və 
xüsusi ehtiyacları olan şəxslərin əmək 
bazarında müvafiq kvalifikasiyalar 
qazanmalarına hesablanıb. “NAR” öz 
təcrübəsində işəgötürmə prosesində 
fiziki məhdudiyyətlərə önəm vermir 
və bütün şirkətləri və bu strategiyanı 
dəstəkləməyə çağırır. “NAR” hesab 
edir ki,  fiziki məhdudiyyətli şəxslərin 
təlim, tədris və məşğulluğuna dəstək 
dövlətin diqqət və qayğısı ilə yanaşı, 
hər bir şirkətin və vətəndaşın vəzifəsi 
olmalıdır.

5 ilə yaxındır ki, “NAR”ın “Karlara Dəstək” 
İctimai Birliyinin tərəfdaşlığı ilə Bakıda və 
regionda reallaşan “Təlim Məktəbi” layihəsi 
nitq və eşitmə məhdudiyyəti olan insanların 
peşə qazanmasına və cəmiyyətə inteqrasiyasına 
dəstək  məqsədi ilə həyata vəsiqə qazanır. 
Layihə müddətində təcrübəli mütəxəssislər 
tərəfindən aşpaz, şirniyyat ustası, motorçu, 
smartfon təmiri, dərzi, bərbərlik kimi ixtisaslar 
üzrə təlimlər təşkil olunub. “Təlim Məktəbi” 
layihəsinin “Eventiada IPRA Golden World 
Awards 2019” beynəlxalq müsabiqəsində 
“KSM üzrə ən yaxşı layihə” nominasiyasında 
qalib olması da layihənin əhəmiyyətliliyinin 
göstəricisidir. “NAR” bu təlimlərlə paralel 
məhz eşitmə və nitq məhdudiyyətli insanlar 
üçün müxtəlif layihələri ilə ölkədə işarət dili ilə 
bağlı bəzi tədris vəsaitlərinin hazırlanmasına 
nail olub və bu qəbil insanların ünsiyyətinin 
asanlaşdırılmasında “Səssiz dünyaya körpü” 
salıb.  “NAR”ın “Təlim Məktəbi” layihəsi Əmək 
və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin 
tabeliyindəki Sosial Xidmətlər Agentliyinin 
Əlilliyi olan Şəxslərin Peşə-Əmək Reablitasiya 
Mərkəzində həyata keçirilir.  NAR-ın 
İctimaiyyətlə 
Əlaqələr 
Departamentinin 
rəhbəri Əziz 
Axundov “Təlim 
Məktəbi” layihəsinin 
əhəmiyyətini izah 
edir: “Layihənin 
məqsədi eşitmə və 
nitq məhdudiyyətli 
gənclərin bilik 

və bacarıqlarını artırmaq, onların gələcək 
karyeralarına töhfə verməkdir. Eyni zamanda, 
fiziki məhdudiyyətli  gənclərin maliyyə 
azadlıqlarına dəstək olmaq üçün onları 
peşə təlimləri ilə təmin etmək və cəmiyyətə 
inteqrasiyasına nail olmaqdır”. 

Layihənin tərəfdaşı – “Karlara Dəstək” 
İctimai Birliyi “NAR”ın dəstəyini yüksək 
dəyərləndirir. Belə ki, “NAR”ın maliyyə 
dəstəyi ilə həyata keçirilən “Doğma işarət 
dili” layihəsinin uğuru tərəfdaşlıq üçün yeni 
imkanlar açıb. Nəticədə “Karlara Dəstək” 
İctimai Birliyi ilə  “NAR” əlilliyi olan insanlara 
dəstək məqsədilə “Təhsil Məktəbi” sosial 
layihəsinə üçüncü dəfə yenidən start verilib. 

Birliyin rəhbəri Kamran Abasov layihəni 
eşitmə və nitq məhdudiyyətli şəxslərin 
gələcəyi üçün vacib hesab edir: “Layihə fiziki 
məhdudiyyətli gənclər üçün əmək bazarında 
böyük tələbat olan peşələr üzrə xüsusi peşə 
hazırlığının təşkilini nəzərdə tutur. 6 ay davam 
edəcək layihədə nitq və eşitmə məhdudiyyətli 
20 nəfər iştirak edəcək. Onlardan 10 nəfərinin 
manikür, 10 nəfərinin isə saç ustalığı 
təlimlərində iştirakı nəzərdə tutulub. 

İlkin mərhələdə 
3 ay ərzində peşəkar 
ustalar qadınlara 
manikür ustalığını 
öyrədirlər. Təlim 
başa çatdıqdan sonra 
iştirakçılar Əlillərin 
Peşə Reabilitasiyası 
Mərkəzindən 
müvafiq ixtisas üzrə 
sertifikat alacaqlar”. 

HƏYATIMIZI 
DƏYIŞDI

FIZIKI MƏHDUDIYYƏTLI 
ŞƏXSLƏRIN KARYERASINA TÖHFƏ

PEŞƏ TƏLIMI, MƏŞĞULLUQ PEŞƏ TƏLIMI, MƏŞĞULLUQ 
VƏ CƏMIYYƏTƏ INTEQRASIYAVƏ CƏMIYYƏTƏ INTEQRASIYA
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TEZ-TEZ DƏYISƏN TEZ-TEZ DƏYISƏN 
QAYDALARQAYDALAR  

“Ali məktəblərə qəbul 
imtahanlarının cədvəli 
bu il dekabrın 15-dək elan 

olunacaq. İmtahan vaxtları Elm və 
Təhsil Nazirliyi ilə razılaşdırılacaq”. 
Dövlət İmtahan Mərkəzinin 
(DİM) Direktorlar Şurasının sədri 
Məleykə Abbaszadənin bu günlərdə 
açıqladığı fikirlər orta təhsil pilləsi 
ilə vidalaşmaqda olan, ali məktəbə 
qəbulu hədəfləyən şagirdlərdə və 
onların valideynlərində narahatlıq 
yaradıb. Belə ki, DİM sədrinin 
açıqlaması mediada və sosial 
platformalarda 2023/2024-cü 
tədris ili üçün qəbul və buraxılış 
imtahanlarının əvvəlki illərlə 
müqayisədə daha tez keçiriləcəyi 
kimi xarakterizə olunub. Valideynlər 
hazırlıq keçən övladlarının dərs 
yükünün artırılacağından, keçirilən 
proqramları təkrarlamağa vaxt 
qalmayacağından narahatlıq 
keçirirlər. Onların fikrincə, 11-ci 
sinif üçün qəbul imtahanlarının 
vaxtı qabağa sürüşdürülərsə, dərs 
proqramı başa çatmayacaq. 

UŞAQ PROQRAMI BAŞA 
ÇATDIRA BILMƏSƏ...

Valideynlər hesab edirlər ki, 
şagirdlərin həssas dönəmində 
imtahan tarixlərinin 
dəyişdirilməsi ilə bağlı yayılan 
açıqlamalar onlara psixoloji 
təsir edə bilər.

“Oğlum gecə-gündüz qəbul 
imtahanlarına hazırlaşır. 
Məktəbdən gəlib bir 
tikə yemək yeyəndən 

sonra hazırlıq müəllimlərinin yanına 
tələsir. Deyilənə görə, imtahanların 
vaxtı dəyişdirilib qabağa çəkiləcək. 
Qorxuram uşaq proqramı başa 
çatdıra bilməsin. Uşağın proqramı 
tamamlamaması bir yana, hər bir 
buraxılış sinif şagirdi deyə bilər ki, 
mən imtahanı vermişəm, sonra 
məktəbə niyə getməliyəm?”, -  deyə 
valideyn Ə.Məmmədov narahatlığını 
bölüşür. 

Qeyd edək ki, bundan əvvəlki 
illərdə DİM imtahanların vaxtını 
yanvar ayında açıqlayıb. Yaranan 
narahatlıq da bu tədris ilində imtahan 
vaxtının nisbətən tez - dekabr ayında 
açıqlanacağı ilə bağlıdır. 

NARAHATLIĞA ƏSAS YOXDUR
Hərçənd DİM abituriyent və 

valideynlərin narahatlığına heç bir 
əsas görmür. Qurumun ictimaiyyətlə 
əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Xanlar 
Xanlarzadə bildirdi ki, imtahan 
tarixlərinin irəli və ya geri çəkiləcəyi 
ilə bağlı yayılan fikirlər doğru deyil: 
”Ona görə də narahatlığa ehtiyac 
yoxdur. Növbəti ay ərzində müvafiq 
qrafik ictimaiyyətə təqdim olunacaq”.

QAYDALAR TEZ-TEZ DƏYIŞƏNDƏ...
Təhsil ekspertləri isə hesab edir 

ki, bu kimi dəyişikliklər təhsil alanlar, 
onların valideynləri, bütövlükdə 
təhsil ictimaiyyəti arasında müəyyən 
çaşqınlıq yaradır. “İstəsək də, 
istəməsək də razılaşmaq zorundayıq 
ki, təhsilin keyfiyyətinə nail olmağın 
əsas şərtlərindən biri də təhsilin 
bir sistem kimi oturuşmasıdır”, 
- deyə qeyd edən təhsil eksperti 
Nadir İsrafilovun fikrincə, bəlkə də 
islahatların istədiyimiz axarda inkişaf 
etməməsinin bir səbəbi də qaydaların 
tez-tez dəyişdirilməsidir: “Təsadüfi 
deyil ki, xüsusilə son zamanlar ali 
təhsilin hamı üçün əlçatanlığının 
təmin olunması əsas gətirilərək, test 
sisteminin artıq özünü doğrultmadığı 
iddiasında olanların, imtahanların 
sadələşdirilməsi və hətta ləğv 
olunması barədə fikir söyləyənlərin 
sayı durmadan artmaqda davam 
edir. Xüsusilə də buraxılış və qəbul 
imtahanları ilə bağlı aparılan 
dəyişikliklər, imtahan müddətlərinin 
önə və geriyə çəkilməsi ilə bağlı 
qrafiklər heç də hamı tərəfindən 
birmənalı qarşılanmır. O da aydındır 
ki, istənilən dəyişikliklərlə bağlı hər 
bir yanaşma proqram tələbləri və 
tədris materialının yüngülləşməsinə 
hesablanmalı olduğu kimi, imtahan 
prosesinin də sadələşməsinə və 
obyektivliyinə, təhsilin pillələri 

arasında uzlaşmanın 
yaradılmasına xidmət etməli 
olduğu halda, bu və ya digər 
variantın tətbiqi imtahan 

verənlərin hazırlıq 
səviyyəsinə və 
adaptasiya prosesinə 
heç də mənfi təsirsiz 
ötüşmür”. 

Ekspertin fikrincə, ali 
məktəblərə qəbul imtahanlarının 
cədvəlinin bu ilin dekabrın 15-dək 
elan olunacağı ilə bağlı məsələyə 
yanaşma birmənalı olmayacaq: 
“Kimlərsə hesab edəcək ki, keçən 
illə müqayisədə imtahanların 
önə çəkilməsi növbəti ildə ali 
məktəblərə qəbul prosesinin 
gecikməsinin qarşısını alacaq, 
digərləri isə hesab edəcək ki, 

qəbul imtahanları öncəki illərlə 
müqayisədə daha tez keçirilərsə, 
şagirdlər üçün mənfi tərəfi qısa 
vaxtda hazırlaşmaları olacaq. Bu 
mənada nazir Emin Əmrullayevin 
son brifinqində vurğuladığı 
kimi, biz əzbərlənməli, əvvəldən 
həlli məlum olan məsələlərin 
öyrədilməsinə diqqət edirik. 
Biz qəbul imtahanlarının 
strukturunu dəyişdirmədən 

bu kimi problemləri aradan 
qaldıra bilməyəcəyik. Hesab 
edirəm ki, artıq, təkpilləli 
vahid imtahan sisteminə 
keçidin zamanı gəlib çatıb. Bu 
dəyişikliyin edilməsi məzunların 
imtahana hazırlaşmalarının 
optimallaşdırılmasına və DİM-
in imtahanlarla bağlı qrafikinin 
rasionallaşdırılmasına gətirib 
çıxarar”.

Tarix müəllimi Pərviz 
Ağalarov isə imtahan 
tarixlərinin dekabr 
ayında elan olunmasını 
təqdirəlayiq hesab edir: 
“Əvvəllər imtahanın 
tarixi qeyri-müəyyən 
qalırdı. Bu baxımdan, bu 
addım alqışlanmalıdır. 
Amma bütövlükdə 
bəlli tarix olmalıdır ki, 
uşaqlar hər il imtahanın 
nə vaxt keçiriləcəyini 
dəqiq bilsinlər. Hesab 
edirəm ki, bunu hətta 
daha tez elan etmək 

lazımdır, qoy şagirdlər 
qabaqcadan bilsinlər və 
imtahana 
hazırlaş-
sınlar”.
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AYGÜN ƏZIZ
aygunaziz@kaspi.az

Əlilliyi olan şəxslərin 
Peşə-Əmək Reabilitasiya 
Mərkəzində bir-birindən 
istedadlı gənclər toplaşıb. 
Burada kompüter 
istifadəçisi, montaj-
operator, tikişçi, 
toxuculuq, xalçaçılıq, 
ağac üzərində oyma, 
kişi bərbəri, qadın 
bərbəri, aşpaz 

köməkçisi və 
rəssamlıq üzrə 

3-6 aylıq 
kurslar 

təşkil 
olunur.

Toxuma dərslərini Sədaqət 
müəllimə öyrədir. Özü də 
fiziki məhdudiyyətlidir və 
tələbələri ilə eyni yollardan 
keçib. İndi isə şagirdlərinin 
həm motivatoru, həm də 
müəllimidir. 

Ağac üzərində oyma 
dərslərinə qonaq oluruq. 
Aprel döyüşləri iştirakçısı 
Süleyman bu peşəni öyrənir. 
Məqsədi isə öz ehtiyaclarını 
özünün qarşılamasıdır: 
“Əsasən əsamı düzəltmək 
üçün öyrənirəm. 
Düzəltdiklərimi satmağa 
ürəyim gəlməz. Əziyyətimin 
qiyməti yoxdur”.

Süleyman həm şeir yazır, 
həm də oxuyur. Bu istedadını 
gizlətsə də, müəllimlər 
kəşf edib. İndi onun bu 
istedadının üzərində çalışır, 
müsabiqələrə yönləndirirlər.

Kursun pozitiv 

tələbələrindən biri də 
Nahiddir. İkinci Qarabağ 
müharibəsi qazisidir: 
“Qarabağı görməmişdim, 
amma onun xilasında 
iştirak etdim. Zəngilan 
döyüşlərində Xudayar şəhid 
olanda, mən yaralandım. 
İndi isə həm kompüteri, 
həm də oyma sənətini 
öyrənirəm ki, Vətənimə 
bu istiqamətdə də faydamı 
verim”.

Montaj otağı diqqətimizi 
çəkir. Fərid burada kamera 
ilə işləməyi öyrənir. 
Söhbətləşərkən məlum olur 
ki, peşəkar idmançı olub. 
Hətta güləş üzrə birinciliyi 
də var. Lakin aldığı zədədən 
sonra iflic olub. Buraya 
montajı öyrənməyə gəlib. 
İstedadına bələd olan 
rəhbərlik onu paralimpiyaya 
cəlb etmək üçün kömək edir.

Bərbərliyi onlara Faiq Məmmədov 
öyrədir. Deyirki, artıq 

30 tələbəsi işlə təmin 
olunub, bəziləri öz 

salonlarını açıblar: 
“Şagirdlərimdən 

biri 10 ildir 
mənimlə 

işləyir. 

Maksimum 20 günə saç kəsməyi öyrədirəm”.
Hər dəqiqənin öz hökmü var deyirlər. 

Xüsusilə insanın inkişaf mərhələsində hər 
an iz buraxır. Əlillik problemi anadangəlmə 
də ola bilər, sonradan da. Amma insanlar 
bilməlidir ki, bu baş verəndə həyat sönmür. 
Onları cəmiyyətə qazandırmaq, dəstək olmaq 
hamımızın borcudur. Təkcə Əlillər Günündə 
deyil, hər gün...

Belə bir deyim var: “Toxum 
torpağa, əlil cəmiyyətə 
əmanətdir”. Lakin bir çox 

hallarda fiziki məhdudiyyətli 
insanlar cəmiyyətdən qaçır, 
komplekslərinə məğlub olur, 
özlərini yararsız hiss edirlər. 
Onların məhdudiyyətlərinin 
həyatın ritmini tutmağa mane 
olmadığını göstərmək, dünyalarına 
daxil olub problemlərini həll etmək 
üçün 3 dekabr - Beynəlxalq Əlillər 
Günü təsis edilib. Biz də bu günü 
onlarla keçirmək üçün Sosial 
Xidmətlər Agentliyinin tabeliyində 
Əlilliyi olan şəxslərin Peşə-Əmək 
Reabilitasiya Mərkəzini ziyarət 
etdik.

Mərkəzdə fiziki və yüngül 
formalı əqli, psixi pozuntuları olan, 
15-29 yaşlı əlilliyi olan şəxslərin 
peşə hazırlığı və reabilitasiyası 
həyata keçirilir. Burada kompüter 
istifadəçisi, montaj-operator, 
tikişçi, toxuculuq, xalçaçılıq, 
ağac üzərində oyma, kişi bərbəri, 
qadın bərbəri, aşpaz köməkçisi və 
rəssamlıq üzrə 3-6 aylıq kurslar 
təşkil olunur. 

“BÜTÜN BÖLGƏLƏRDƏN ƏLILLIYI 
OLAN ŞƏXSLƏR QƏBUL OLUNUR”

Dərs vaxtı olduğu üçün binada 
sakitlikdir. Mərkəzin direktoru 
Rəhilə Həsrətova deyir ki, 
Azərbaycanın bütün bölgələrindən 
əlilliyi olan şəxslər mərkəzə qəbul 
olunur: “Onların peşələrinə uyğun 
müraciətlərini nəzərə alır, təhsil 
bazalarını, məşğulluq səviyyəsini 
öyrənir və yönləndiririk. Əgər 

fiziki məhdudiyyəti seçdiyi 
peşəyə yol vermirsə, digər peşələrə 
yönəlməyini tövsiyə edirik”.

BARYERLƏRINI QIRAN FIZIKI 
MƏHDUDIYYƏTLILƏR

Mərkəzin məzunları bu 
gün nazirliklərdə, xidmət 
mərkəzlərində, mədəniyyət 
sahəsində çalışırlar: “Asif adlı 
məzunumuz DOST mərkəzində 
çalışır. Solmaz xalçaçıdır. 
Əlihüseyn adlı gəncimizə 2 dəfə 
reabilitasiya keçdik. İkinci dəfədən 
təhsilə yönəldi, kolleci bitirdi. 
Şamaxıdan olan yetirməmiz işlə 
təmin olundu. Hətta Rəssamlıq 
Akademiyasını bitirənlər var. 
Halbuki, ilk dəfə gələndə rəssam 
olacağını düşünmürdü. İdman 
üçün bizə müraciət etmişdi. 
İstedadını kəşf edib rəssamlığa 
yönəltdik. Həm bakalavrı, həm 
magistraturanı bitirdi. İndi peşəkar 
rəssamdır”.

BIR TOXUNUŞLA HƏYATINI 
DƏYIŞDIRƏN XANOĞLAN

Rəhilə xanımın sehirli əllərlə 
həyatına toxunduğu mərkəzin 
məzunlarından biri də 
Xanoğlandır. 3-cü sinifdən 
görməsini itirib, 
təhsilini yarımçıq 
qoyub. Xanoğlan 
görmədiyi üçün 
özünü yararsız, 
cəmiyyətə 
faydasız 
hiss edib və 
intellektual 
savadını 
içində 

boğmaq məcburiyyətində qalıb. 
Əvvəlcə mərkəzdə muncuqlarla 
toxumağı öyrənib: “Onun aktiv 
intellektual səviyyəsinin olduğunu 
gördüm. Soruşdum ki, təhsilini 
davam etmək istəyərsənmi? Bu ona 
təəccüblü gəlirdi və bacaracağına 
inanmırdı. Bizə universitetlərdən 
təcrübəyə gələnlər var idi. 
Onlardan xahiş etdim ki, Xanoğlanı 
hazırlaşdırsınlar. Hərəsi bir fənni 
boynuna götürdü. Hazırlıqdan 
sonra Xanoğlan imtahanda çox 
yüksək bal topladı. Hətta o balla 
ADA-ya belə qəbul olurdu. Amma 
Bakı Dövlət Universitetini seçdi”.

Sinif otaqlarına yollanırıq. 
Həssas qrupa daxil olan insanların 
istedadı, əl işləri, yaradıcı 
qabiliyyəti bizi heyrətləndirir.

Kompüter dərslərinin tədris 
edildiyi otaqdayıq. Müəllim 
Ramiq Həsənovdur. O da fiziki 
məhdudiyyətlidir. Hətta tələbələri 

üçün onların anlayacağı dildə 
kitab yazıb. 

“HƏR GÜN QAZANCLARINI MƏNƏ YAZIRLAR”

ŞAGIRDLƏRININ 
HƏM MOTIVATORU, HƏM 

DƏ MÜƏLLIMI

Fotolar: 
Sabir Məmmədov 
Global Media Group
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Bakıda yaşıllıq sahələrinin həcmi cəmi 
920 hektardır. Ümumi ərazisi 214 min 
hektar olan meqapolis üçün bu, faciəvi 

səviyyədə aşağı göstəricidir. Çünki məlum 
statistika paytaxtın ümumi ərazisinin heç 
0,5 faizinin belə, yaşıllıq sahəsindən ibarət 
olmadığını ortaya qoyur. Deməli, şəhərimizin 
yaşıllıq sahələri daha da genişləndirilməli, 
bütünlükdə ictimai istifadədə olan meşə, 
park və bağçaların ərazisi qorunmalı, 
ağaclara vaxtlı-vaxtında qulluq edilməlidir. 

“KOLXOZ BAZARI”, ŞIDIRĞI ALVER
Yaşıllıqdan yoxsul şəhərimizin 

mərkəzindəki park və xiyabanlar, 
planetimizin “ağ ciyərləri” sayılan ağaclar 
qorunub saxlansa da, təəssüf ki, paytaxtın 
gözdən-könüldən uzaq ərazilərindəki 
parklarda vəziyyət arzuolunan səviyyədə 
deyil. Bakının Binəqədi rayonunun 
Məhəmməd Əmin Rəsulzadə qəsəbəsində 
Birinci Qarabağ müharibəsi Şəhidi Ramiz 
Aboyevin adını daşıyan mədəniyyət və 
istirahət parkı belə ünvanlardan biridir. 
Parkın ətrafında nəqliyyatın hərəkəti üçün 
nəzərdə tutulan yollar, piyadalar üçün 
nəzərdə tutulmuş səkilər işbazlar tərəfindən 
zəbt olunub, müxtəlif ticarət obyektləri 
yaradılıb. Səhər açılandan axşam qaranlığına 
doğru buralarda şıdırğı alver gedir. Vaxtilə 
ən gözəl istirahət məkanlarından biri kimi 
tanınan parkın ətrafı “kolxoz bazarı”nı 
xatırladır desək, yanılmarıq. Parkın içindəki 
vəziyyətə gəlincə, burada oturacaqlar indiyə 
qədər qorunub saxlanıb. Lakin bəzi yerlərdə 
dağılmış asfalt örtük, suyu çəkilmiş hovuz 
və fəvvarələr, susuzluqdan quruyub aşmış 
çoxillik ağaclar, uçub-dağılan daş-divar, 
sınmış idman qurğuları, izi itirilən oyun 
meydançaları və uşaq əyləncə vasitələri 
adamın ürəyini dağlayır. 

ZIBILI XALÇA ALTINDA GIZLƏDƏNLƏR
Sakinlərin sözlərinə görə, parkın 

işıqlandırma sistemi olmadığından gecələr 
buradan nəinki uşaqlar, eləcə də böyüklər 

hərəkət etməyə qorxur. Park tullantı 
ərazisi kimi də diqqət çəkir. Pinti gəlin 
evin zibilini xalça altında gizlətdiyi kimi, 
müxtəlif qurumlar da rayon ərazisində 
aparılan tikinti-quruculuq, abadlıq 
tədbirlərindən sonra istifadəsiz bardürləri, 
dəmir konstruksiyaları yığıb parkın ərazisinə 
tullayıblar. Parkın digər tərəfində isə 
söküntülərdən sonra ortalıqda qalan tullantı 
təpəcikləri diqqət çəkir. Mədəniyyət və 
istirahət parkının içərisində ən müxtəlif 
ərazilərin işbazlar tərəfindən zəbt olunaraq, 
bəzi hallarda ağaclar kəsilərək yerinin 
çayxana, pivəxana, restorana çevrilməsi 
də göz önündədir. Yerli sakinlər deyir ki, 
artıq bir neçə ildir parka avtomobillə giriş-
çıxışa məhdudiyyət qoyulub. Bəzi restoran 
sahibləri bu məhdudiyyəti sırf özlərinə 
görə ediblər. Turniketlərdən yalnız 
restorana gələn avtomobilləri 
buraxırlar, qeyrilərini yox. 
Üstəlik, parkın yaxın vaxtlarda 
təmir ediləcəyi söylənsə 
də, illərdir ərazidə heç nə 
dəyişməyib. Necə deyərlər, 
köhnə hamam, köhnə tasdır.

DEPUTATDAN SƏS 
ÇIXMADI, ICRA 
ÜSTÜNDƏN ATDI

ƏHALIYƏ GÖSTƏRILƏN MƏDƏNI XIDMƏTIN YAXŞILAŞDIRILMASI

Şəhid Ramiz Aboyev adına 
Mədəniyyət və İstirahət Parkının 
acınacaqlı durumu barədə 
Rəsulzadə qəsəbə sakinlərinin 
redaksiyamıza müraciətindən 

sonra adıçəkilən ünvanda 
olub müşahidələr 
apardıq, vətəndaşların 
söylədiklərini öz 
gözlərimizlə gördük, 

ərazidən şəkillər 
çəkdik. 

Sakinlərin 
narahatlıqla 
qeyd etdiyi 
vəziyyət, 
görünən 
mənzərə 
barədə 
Binəqədi 

Rayon İcra Hakimiyyətinə, 
həmçinin 9 saylı Binəqədi ikinci 
seçki dairəsindən Milli Məclisə 
deputat seçilmiş Kəmaləddin 
Qafarova köməkçisi vasitəsilə 
sorğu göndərdik. Deputatdan 
səs çıxmadı, İcra hakimiyyəti 
də məsuliyyəti üzərindən 
ataraq, Rəsulzadə Bələdiyyəsinə 
sorğu ünvanlamağı tövsiyə 
etdi. Rəsulzadə Bələdiyyəsinin 
sədri Hümbət Hüseynov 
adından redaksiyamıza daxil 
olan cavab məktubunda isə 
bildirilib ki, sözügedən park 
əvvəllər Mədəniyyət Nazirliyinin 
balansında olub, 8 iyun 2021-
ci il tarixdən Binəqədi rayonu 
M.Ə.Rəsulzadə Bələdiyyəsinin 
idarəçiliyinə verilib.

Bələdiyyə sədrinin sözlərinə görə, 
sözügedən istirahət parkı vaxtilə əhalinin 
sevimli istirahət mərkəzlərindən biri 
kimi fəaliyyət göstərsə də, son illər 
parkın maddi-texniki bazası zəifləyib, 
yaşıl teatr, təqaüdçülər klubu, parkın 
inzibati binaları yararsız 
hala düşüb, attraksionlar 
köhnəlib, parkın ərazisinin 
işıqlandırılması, abadlaşdırılması 
və yaşıllaşdırılmasında problemlər 
yaranıb. H.Hüseynov bildirib ki, 
parkın maddi-texniki bazasının 
möhkəmləndirilməsi, əhaliyə 
göstərilən mədəni xidmətin 
yaxşılaşdırılması məqsədilə 

aidiyyəti təşkilatlara müraciətlər 
ünvanlanıb. Parkın ərazisindəki ictimai-
iaşə obyektlərinin fəaliyyətinə gəlincə, 
bələdiyyə sədri qeyd edib ki, onlar 
Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti 

tərəfindən verilmiş 

çıxarışlar əsasında fəaliyyət göstərirlər. 
H.Hüseynov diqqətə çatdırıb ki, parkın 
ərazisinin təmiz saxlanmasına xüsusi 
diqqət yetirilir, mütəmadi olaraq 
süpürülür, eyni zamanda bələdiyyənin 
maliyyə imkanlarına uyğun olaraq, 
parkın ərazisində abadlıq-quruculuq 
işlərinin aparılması hissə-hissə davam 
etdirilir: “Buna baxmayaraq, 4 hektar 
sahəsi olan parkda əsaslı təmir işlərinin 
aparılmasına çox böyük ehtiyac var. 
Ümid edirəm ki, müraciətlərimizin 
nəticəsi olaraq, Nazirlər Kabinetinin 
qərarı əsasında bu parkda da 
gələcəkdə əsaslı təmir işləri həyata 
keçiriləcəkdir”.

Hümbət 
Hüseynov

Vaxtilə ən gözəl istirahət məkanlarından biri kimi 
tanınan Şəhid Ramiz Aboyev adına Mədəniyyət və 
İstirahət Parkı  bərbad vəziyyətdədir. Parkın ətrafı 
“kolxoz bazarı”nı xatırladır desək, yanılmarıq. Dağılmış 
asfalt örtük, suyu çəkilmiş hovuz və fəvvarələr, 
susuzluqdan quruyub aşmış çoxillik ağaclar, uçub-
dağılan daş-divar, sınmış idman qurğuları, izi itirilən 
oyun meydançaları ürək dağlayır.

GÖZDƏN, GÖZDƏN, 
KÖNÜLDƏN KÖNÜLDƏN 
UZAQ ÜNVANUZAQ ÜNVAN

GÖZDƏN, GÖZDƏN, 
KÖNÜLDƏN KÖNÜLDƏN 
UZAQ ÜNVANUZAQ ÜNVAN

RUFİK İSMAYILOV
rufikismayilov@kaspi.az
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ŞŞövkət Ələkbərova deyiləndə övkət Ələkbərova deyiləndə 
SSRİ Xalq artisti titulundan SSRİ Xalq artisti titulundan 
öncə gözümüzün önündə öncə gözümüzün önündə 

kübar, xoş, nəzakətli, son kübar, xoş, nəzakətli, son 
dərəcə mədəniyyətli və istedadlı dərəcə mədəniyyətli və istedadlı 
bir xanım, qulaqlarımıza isə bir xanım, qulaqlarımıza isə 
məxməri, yumşaq, ürəkləri məxməri, yumşaq, ürəkləri 
oxşayan bir səs gəlir. Bu səs oxşayan bir səs gəlir. Bu səs 
o səsdir ki, 15 yaşında musiqi o səsdir ki, 15 yaşında musiqi 
müsabiqəsində Üzeyir Hacıbəyli müsabiqəsində Üzeyir Hacıbəyli 
və Bülbül kimi sənətkarların və Bülbül kimi sənətkarların 
diqqətini cəlb edib, riqqətə diqqətini cəlb edib, riqqətə 
gətirib. O səs ki, mahnılara gətirib. O səs ki, mahnılara 
əsrarəngiz gözəllik, əvəzolunmaz əsrarəngiz gözəllik, əvəzolunmaz 
nəfəs verib. O səs ki, illər boyu nəfəs verib. O səs ki, illər boyu 
ürəyimizdə yaşayır və yaşayacaq. ürəyimizdə yaşayır və yaşayacaq. 
Bu il bu gözəl xanım və gözəl Bu il bu gözəl xanım və gözəl 
ifaçının 100 illik yubileyidir. ifaçının 100 illik yubileyidir. 
Ölkəmizin dörd bir tərəfində Ölkəmizin dörd bir tərəfində 
yubiley tədbirləri keçirilir. Bəli, yubiley tədbirləri keçirilir. Bəli, 
xalqın sevimlisi olmaq dünyasını xalqın sevimlisi olmaq dünyasını 
dəyişəndən sonra da sevgi və dəyişəndən sonra da sevgi və 
hörmətlə anılmaq, yad edilmək, hörmətlə anılmaq, yad edilmək, 
dəfələrlə dinlənilmək, ürəklərdə dəfələrlə dinlənilmək, ürəklərdə 
yaşamaqdır. yaşamaqdır. 

ONUN IFASINDA SƏSLƏNƏN ONUN IFASINDA SƏSLƏNƏN 
MAHNILAR MÖHÜRLƏNIBMAHNILAR MÖHÜRLƏNIB

Bəstəkar Xanım İsmayılqızı Bəstəkar Xanım İsmayılqızı 
da Şövkət xanımı xoş xatirələrlə da Şövkət xanımı xoş xatirələrlə 
yad edir: “Şövkət Ələkbərova yad edir: “Şövkət Ələkbərova 
Azərbaycanın ən dəyərli, ən Azərbaycanın ən dəyərli, ən 
gözəl səs sahiblərindən biri idi. gözəl səs sahiblərindən biri idi. 
O, öz səsi, nəfəsi, özünəməxsus O, öz səsi, nəfəsi, özünəməxsus 
ifalarıyla Azərbaycan musiqisinə, ifalarıyla Azərbaycan musiqisinə, 
mədəniyyətinə öz adını böyük mədəniyyətinə öz adını böyük 
hərflərlə yazdıra bilən sənətkar hərflərlə yazdıra bilən sənətkar 
idi. İstər sağlığında, istər idi. İstər sağlığında, istər 
dünyasını dəyişəndən sonra dünyasını dəyişəndən sonra 
Şövkət Ələkbərovanın ifaları Şövkət Ələkbərovanın ifaları 
bir məktəbdir. Sağlığında onun bir məktəbdir. Sağlığında onun 
tələbələri çox olub. Amma bu tələbələri çox olub. Amma bu 
gün də Şövkət Ələkbərovanın gün də Şövkət Ələkbərovanın 
tələbələri var və onun ifa tələbələri var və onun ifa 
etdiyi nəğmələr o tələbələrə etdiyi nəğmələr o tələbələrə 
müəllimlik edir, öyrədir. Onu müəllimlik edir, öyrədir. Onu 
dinləyə-dinləyə Azərbaycan dinləyə-dinləyə Azərbaycan 
musiqisinin dərinliklərinə musiqisinin dərinliklərinə 
varmaq olur. Çünki Şövkət varmaq olur. Çünki Şövkət 
Ələkbərova istər xalq mahnıları Ələkbərova istər xalq mahnıları 
olsun, istər klassik musiqilər olsun, istər klassik musiqilər 
olsun, istər muğam, istər estrada olsun, istər muğam, istər estrada 
olsun – nə ifa etsə, onu olsun – nə ifa etsə, onu 
yüksək sənət səviyyəsinə yüksək sənət səviyyəsinə 
qaldırırdı. Onun səsinin qaldırırdı. Onun səsinin 
mədəniyyəti var idi. mədəniyyəti var idi. 
Onun səsində bir Onun səsində bir 
kübarlıq var idi. kübarlıq var idi. 
Onun bütün Onun bütün 
davranışı, ifa davranışı, ifa 
tərzi – hamısı tərzi – hamısı 
yüksək bir yüksək bir 

mədəniyyət saçırdı. Bu baxımdan mədəniyyət saçırdı. Bu baxımdan 
Şövkət Ələkbərova Azərbaycan Şövkət Ələkbərova Azərbaycan 
musiqisinə, ifaçılıq sənətinə çox musiqisinə, ifaçılıq sənətinə çox 
böyük töhfələr verib və onun böyük töhfələr verib və onun 
ifasında səslənən mahnılar ifasında səslənən mahnılar 
möhürlənib. Bu gün təbii ki, möhürlənib. Bu gün təbii ki, 
o mahnıları yaşadanlar var, o mahnıları yaşadanlar var, 
ifa edirlər. Əlbəttə ki, Şövkət ifa edirlər. Əlbəttə ki, Şövkət 
Ələkbərovanı yamsılayanlar da Ələkbərovanı yamsılayanlar da 
var. Amma Şövkət Ələkbərova var. Amma Şövkət Ələkbərova 
əvəzedilməz bir sənətkardır. əvəzedilməz bir sənətkardır. 
O, zamanında çox böyük O, zamanında çox böyük 
bəstəkarların mahnılarını bəstəkarların mahnılarını 
ifa edib və həmin mahnılar ifa edib və həmin mahnılar 
sənətkar nəfəsindən keçib və sənətkar nəfəsindən keçib və 
sənət nümunəsi səviyyəsinə sənət nümunəsi səviyyəsinə 
qalxa bilib, əsər olub. Bu gün də qalxa bilib, əsər olub. Bu gün də 
o əsərlər Şövkət Ələkbərovanı o əsərlər Şövkət Ələkbərovanı 
yaşadır və yaşadacaq. Onun kimi yaşadır və yaşadacaq. Onun kimi 
sənətkarlar həmişə məktəb olub sənətkarlar həmişə məktəb olub 
və hələ illər, əsrlər ötəcək, amma və hələ illər, əsrlər ötəcək, amma 
bu məktəb öz işini görəcək, bu məktəb öz işini görəcək, 
Azərbaycana neçə-neçə gözəl Azərbaycana neçə-neçə gözəl 
ifaçılar bəxş edəcək. Ruhu şad ifaçılar bəxş edəcək. Ruhu şad 
olsun!”olsun!”

O, DÜNYANIN ƏN O, DÜNYANIN ƏN 
XOŞBƏXT SƏNƏTKARIDIRXOŞBƏXT SƏNƏTKARIDIR

Şövkət xanımın tələbəsi, Şövkət xanımın tələbəsi, 
Əməkdar artist Aybəniz Əməkdar artist Aybəniz 
Haşımova deyir ki, müəllimi Haşımova deyir ki, müəllimi 
dünyanın ən xoşbəxt dünyanın ən xoşbəxt 
sənətkarıdır:  sənətkarıdır:  
“Çünki “Çünki 
xalq xalq 
onu onu 

hələ də sevir və mən əminəm hələ də sevir və mən əminəm 
ki, hələ uzun illər də sevəcək. ki, hələ uzun illər də sevəcək. 
Xalqını düşünüb, xalqını sevən Xalqını düşünüb, xalqını sevən 
sənətkarlar ürəklərdə daim sənətkarlar ürəklərdə daim 
yaşayır. Şövkət xanım bu yolda yaşayır. Şövkət xanım bu yolda 
nə xidmət göstəribsə, hamısı nə xidmət göstəribsə, hamısı 
xalqına halalı olsun. Çünki xalqına halalı olsun. Çünki 
xalqımız onu bu gün də yaşadır, xalqımız onu bu gün də yaşadır, 
həmişə də yaşadacaq. Şövkət həmişə də yaşadacaq. Şövkət 
xanım bütün mahnılarında xanım bütün mahnılarında 
Azərbaycanı təmsil edib, Azərbaycanı təmsil edib, 
Azərbaycanın varlığını, Azərbaycanın varlığını, 
gözəlliyini, təbiətini təsvir edib. gözəlliyini, təbiətini təsvir edib. 
Şövkət xanımın daxili necə Şövkət xanımın daxili necə 
idisə, nəğmələrini də o cür ifa idisə, nəğmələrini də o cür ifa 
edirdi. Daxili gözəl olmayan edirdi. Daxili gözəl olmayan 
insan heç vaxt o cür gözəl insan heç vaxt o cür gözəl 
nəğmələr söyləyə bilməzdi. Allah nəğmələr söyləyə bilməzdi. Allah 
ona rəhmət eləsin, yeri behişt ona rəhmət eləsin, yeri behişt 
olsun. Onu daim gündəmdə olsun. Onu daim gündəmdə 
saxlayan, unudulmağa saxlayan, unudulmağa 
qoymayan, xatırlayan xalqımıza, qoymayan, xatırlayan xalqımıza, 
sənətkarlara, mətbuatımıza, sənətkarlara, mətbuatımıza, 
televiziya və radiolara televiziya və radiolara 
minnətdaram. Təşəkkür edirəm minnətdaram. Təşəkkür edirəm 
ki, sənətkarlarına belə yüksək ki, sənətkarlarına belə yüksək 
dəyər verir, onu belə yaşadırlar”. dəyər verir, onu belə yaşadırlar”. 

BU SƏNƏT 100 IL YOX, 100 ƏSR BU SƏNƏT 100 IL YOX, 100 ƏSR 
AZƏRBAYCAN XALQINA BIR AZƏRBAYCAN XALQINA BIR 
ƏRMƏĞANDIRƏRMƏĞANDIR

“Şövkət xanım Azərbaycan “Şövkət xanım Azərbaycan 
musiqisinə, mədəniyyətinə musiqisinə, mədəniyyətinə 

bir xəzinədir”, -  deyir bir bir xəzinədir”, -  deyir bir 
başqa tələbəsi, Əməkdar başqa tələbəsi, Əməkdar 

artist Almaz Orucova: artist Almaz Orucova: 
“Həmişə və hər “Həmişə və hər 

yerdə deyirəm yerdə deyirəm 
ki, Şövkət ki, Şövkət 

xanımın xanımın 
elə elə 

bircə ifası kifayət edir ki, bircə ifası kifayət edir ki, 
dünyanın harasında olursa-olsun, dünyanın harasında olursa-olsun, 
Azərbaycan mədəniyyətinin Azərbaycan mədəniyyətinin 
nə qədər uca, nə qədər nə qədər uca, nə qədər 
böyük olduğunu sübut etsin. böyük olduğunu sübut etsin. 
Bu sənətdən, bu səsdən, bu Bu sənətdən, bu səsdən, bu 
məktəbdən nəinki biz tələbələri, məktəbdən nəinki biz tələbələri, 
bütün Azərbaycan – sənətdə bütün Azərbaycan – sənətdə 
addım atan hər bir insan addım atan hər bir insan 
bəhrələnib, bəhrələnir və bəhrələnib, bəhrələnir və 
bəhrələnəcək. Biz tələbələri - bəhrələnəcək. Biz tələbələri - 
Aybəniz xanım, Aygün xanım, Aybəniz xanım, Aygün xanım, 
Firuzə xanım - hər zaman Firuzə xanım - hər zaman 
Şövkət xanıma borcluyuq. Çox Şövkət xanıma borcluyuq. Çox 
şanslı insanlarıq ki, böyük bir şanslı insanlarıq ki, böyük bir 
sənətkarın tələbəsi olmuşuq. sənətkarın tələbəsi olmuşuq. 
Bu böyük sənətin, bu səsin, Bu böyük sənətin, bu səsin, 
bu xanımlığın, bu şəxsiyyətin bu xanımlığın, bu şəxsiyyətin 
şahidi olmuşuq. Biz oxuyanda şahidi olmuşuq. Biz oxuyanda 
Şövkət xanımın səhhəti ilə Şövkət xanımın səhhəti ilə 
əlaqədar evində dərs alırdıq. O əlaqədar evində dərs alırdıq. O 
evdə, o ocaqda qonaq olmuşuq, evdə, o ocaqda qonaq olmuşuq, 
o evin çörəyini yemişik. Şövkət o evin çörəyini yemişik. Şövkət 
xanım bizə bir ana qayğısı ilə, xanım bizə bir ana qayğısı ilə, 
ana sevgisi ilə yanaşırdı. Mən ana sevgisi ilə yanaşırdı. Mən 
ona ömür boyu borcluyam! ona ömür boyu borcluyam! 
Bu il Şövkət xanımın 100 Bu il Şövkət xanımın 100 
illiyi qeyd olunur. Nə gözəl! illiyi qeyd olunur. Nə gözəl! 
Mənə elə gəlir ki, bu səs, Mənə elə gəlir ki, bu səs, 
bu sənət 100 il yox, 100 əsr bu sənət 100 il yox, 100 əsr 
Azərbaycana bir ərməğandır. Azərbaycana bir ərməğandır. 
Şövkət xanım, əlbəttə ki, Şövkət xanım, əlbəttə ki, 
əvəzolunmaz bir sənətkardır. əvəzolunmaz bir sənətkardır. 
Azərbaycan musiqisi, Azərbaycan Azərbaycan musiqisi, Azərbaycan 
mədəniyyəti Şövkət xanımın mədəniyyəti Şövkət xanımın 
sənətini daim qoruyub saxlayır sənətini daim qoruyub saxlayır 
və saxlayacaq”.və saxlayacaq”.

Şövkət xanım sağlığında Rafiq Şövkət xanım sağlığında Rafiq 
Hüseynova verdiyi sonuncu Hüseynova verdiyi sonuncu 
müsahibəsində bütün narahat-müsahibəsində bütün narahat-
lıqlarına baxmayaraq, xoşbəxt lıqlarına baxmayaraq, xoşbəxt 
olduğunu vurğulayıb. Bəli, olduğunu vurğulayıb. Bəli, 
Şövkət xanım başına gələn bütün Şövkət xanım başına gələn bütün 

müsibətlərə rəğmən, xoşbəxt müsibətlərə rəğmən, xoşbəxt 
xanım idi. Bu gün də xanım idi. Bu gün də 

ruhu şaddır! ruhu şaddır! 

100 illiyi qeyd edilən SSRİ Xalq artisti Şövkət Ələkbərova yaddaşlarda gözəl 
insan və nəhəng sənətkar kimi qalıb. O, öz səsi, nəfəsi, özünəməxsus ifalarıyla 

Azərbaycan musiqisinə, mədəniyyətinə öz adını böyük hərflərlə yazdırmağı bacarıb. 

Şövkət xanımın Şövkət xanımın 
elə bircə ifası elə bircə ifası 
kifayət edir kifayət edir 

ki, dünyanın ki, dünyanın 
harasında harasında 

olursa-olsun, olursa-olsun, 
Azərbaycan Azərbaycan 

mədəniyyətinin mədəniyyətinin 
nə qədər uca, nə qədər uca, 

nə qədər böyük nə qədər böyük 
olduğunu sübut olduğunu sübut 

etsin.etsin.

HAZIRLADI

xanimaydin@kaspi.az
XANIM AYDIN
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Kamerun millisinin hücumçusu 
Vensan Abubakar dünya 

çempionatında tarixi rekorda 
imza atıb. O, buna DÇ-2022-
nin qrup mərhələsinin 2-ci 
turunda Serbiya ilə oyunda 

(3:3) qol vuraraq və qol 
ötürməsi 

verərək 
nail olub. 

O, mundial 
tarixində 

ehtiyat 

oyunçular skamyasından meydana 
daxil olduqdan sonra bunu bacaran 
ilk afrikalı futbolçu adına yiyələnib.

İspaniya millisinin üzvü Alvaro 
Morata yığmada ilkə imza atıb. 30 
yaşlı hücumçu buna DÇ-2022-nin 
2-ci turunda Almaniya ilə matçda 
(1:1) ehtiyatdan meydana çıxaraq 

fərqlənməklə nail olub. 
Morata daha əvvəl 1-ci 

turda Kosta Rika ilə 
görüşdə də eyni uğura 
yiyələnib. Mundiallar 
tarixində daha əvvəl 

heç bir ispan oyunçu 
ardıcıl 2 matçda 

ehtiyatdan 
meydana 
çıxaraq qol 
vurmağı 
bacarmayıb.

Qeyd edək 
ki, Morata 

2014-cü ildən 
İspaniya 
millisində 
oynayır.

Builki mundial maraqlı 
oyunlarla yanaşı, 
qeydə alınan yeni 
rekordlarla tarixə 
düşür. Dünya 
çempionatları 
tarixində ilk dəfə 
bir oyunu qadın 
hakim idarə 
edib. Bundan 
da başqa 
yeniliklər 

var. 

İngiltərə yığması 16 ildən 
sonra dünya çempionatının qrup 
mərhələsini lider kimi bitirib. Qaret 
Sautqeytin komandası buna DÇ-
2022-nin qrup mərhələsinin üçüncü 
turunda nail olub.

Sonuncu dəfə İngiltərə millisi 
bunu 2006-cı ildə bacarıb. 
Britaniyalılar həmin vaxt 1/4 finalda 
Portuqaliyaya məğlub olaraq, 

mübarizəni dayandırmışdılar.
Polşa millisinin qapıçısı Voyçex 

Şesnı dünya çempionatlarında 

rekordu təkrarlayıb. “Yuventus”un 
qolkiperi DÇ-2022-nin 3-cü turunda 
Argentina ilə matçda (0:2) Lionel 
Messinin vurduğu penaltini dəf edib.

Şesnı mundiallarda 2 penaltini 
dəf edən 3-cü qapıçı olub. Bundan 
əvvəl 1974-cü ildə digər polşalı 
qapıçı Yan Tomaşevski və 2002-ci 
ildə ABŞ-dan olan Bred Fridel bunu 
bacarıblar.

Qeyd edək ki, Polşa yığması 
dekabrın 4-də DÇ-2022-nin 1/8 
finalında Fransa ilə qarşılaşacaq.

Bu arada dünya 
çempionatının oyunlarını 

canlı izləmək üçün Qətərə 
gələn “Barselona”nın baş 
məşqçisi Xavi DÇ-2022-
nin ən yaxşı futbolçularının 
müəyyən edilmiş meyarlara 

əsasən adlarını çəkib. Onun 
fikrincə, indiyədək ən 

yaxşı oyunçular 
aşağıda adları qeyd 
edilənlərdir:

Ən yaxşı hücum bitiricisi - 
Rişarlison (Braziliya)

Ən böyük istedadlar - Camal 
Musiala (Almaniya) və Pedri 
(İspaniya)

Ən yaxşı mərkəz müdafiəçiləri 
- Dayo Upamekano (Fransa) və 
İbrahima Konate (Fransa)

Ən yaxşı cinah müdafiəçisi - 
Jordi Alba (İspaniya)

Ən yaxşı qapıçı - Tibo Kurtua 
(Belçika)

Q ətərdə keçirilən 2022-ci il Dünya 
Çempionatında qrup mərhələsinin 
oyunları artıq başa çatıb. Kiçik 

sürprizlərlə növbəti mərhələyə elə 
favorit yığmalar vəsiqə qazanıb. Amma 
etiraf etmək lazımdır ki, tamaşaçılar 
futbol meydanlarında bir-birindən 
maraqlı oyunlar izləməkdədirlər. Futbol 
dünyası sözün əsl mənasında bayram 
yaşamaqdadır. Təəssüf ki, Azərbaycan 
hələlik bu cür yüksək səviyyəli turnirdə 
təmsil oluna bilmir. Qardaş Türkiyənin 
futbol yığması da bu futbol bayramında 
iştirakçı deyil. Azərbaycanlıların 
azarkeşlik etdiyi Ukrayna yığması da 
bu il final mərhələsinə vəsiqə qazana 
bilmədi. Rusiya isə məhz Ukraynaya 
qarşı təcavüzünə görə cəzalandırılıb. 
Belə bir şəraitdə azərbaycanlı futbol 
azarkeşləri yaxşı oyuna və rekordlara 
azarkeşlik edirlər. Bu yazımızda 
da Qətərdəki Dünya 
Çempionatında qeydə alınan 
rekordlar və yeniliklər 
barədə danışacağıq. 

MUNDIALLAR 
TARIXINDƏ ILK 

Qətərdə keçirilən dünya 
çempionatında bir ilk yaşanıb. FIFA 
E qrupunun III turunun Almaniya – 
Kosta Rika matçına mudiallar tarixində 
ilk dəfə qadın baş hakim təyin edib. 
Fransalı Stefani Freppart sözügedən 
oyunda əsas idarəedici olub. 

Ona həmcinsləri – braziliyalı Neuza 
Bek və meksikalı Karen Diaz Medina 
laynsmanlar qismində yardımçı olublar. 

Matçın dördüncü hakimi honduraslı 
Said Martinez təyin edilib.

Qeyd edək ki, Almaniya – Kosta 
Rika oyunu dekabrın 1-də keçirilib və 
mundiallar tarixinə düşüb. 

DÇ-2022-nin 2-ci turunda İsveçrəyə 
qalib gəldikdən sonra (1:0) pley-offa 
vəsiqəni təmin edən Braziliya millisi ilk 
iki oyunda rəqiblərə qapısına bir zərbə 
belə vurmağa imkan verməyib. Buna 
qədər yalnız Fransa millisi 1998-ci ildə 
keçirilən mundialda bunu bacarmışdı. 

ABUBAKAR VƏ MORATADAN 
UNIKAL REKORD 

XAVININ ƏN YAXŞILARI 

POLŞA MILLISININ QAPIÇISI DÜNYA 
ÇEMPIONATLARINDAKI REKORDU TƏKRARLAYIB

STEFANI 
FREPPART

ALVARO 
MORATA

VENSAN 
ABUBAKAR

QARET 
SAUTQEYTI
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